
 

 

 หน้า 1 

 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -  Assessment  Report  : SAR) 

ปีการศกึษา   2563 
 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เลขท่ี 71 แขวง/ต าบลรอบเมือง   เขต/อ าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



 

 

 หน้า 2 

 
ค าน า 

 

              รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา
ของโรงเรียน ท่ีสะท๎อนให๎เห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3  สํวน  ได๎แกํ 
สํวนท่ี 1 บทสรุปของผ๎ูบริหาร สํวนท่ี 2 ข๎อมูลพื้นฐาน  สํวนท่ี 3 ผลการผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผํานมา ซึ่งเป็นข๎อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร๎อมในการประเมินคุณภาพภายนอกตํอไป 

 
 
 
 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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สารบัญ 
   

                  หน้า 
 

ค าน า 
สารบัญ 
สํวนที่ 1 บทสรุปของผ๎ูบริหาร         1 
  ตอนท่ี 1   ข๎อมูลพื้นฐาน         1 
  ตอนท่ี 2   การน าเสนอผลการประเมินตนเอง      1 
สํวนที่ 2 ข๎อมูลพ้ืนฐาน           

1. ข๎อมูลพื้นฐาน         5 
2. ข๎อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   10 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   13 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน      19 
5. นวัตกรรม/แบบอยํางท่ีดี (Innovation/Best Practice)    28 
6. รางวัลท่ีสถานศึกษาได๎รับ       30 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     37 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผํานมา    38 
9. หนํวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข๎ารํวมเป็นสมาชิก     38 

สํวนท่ี 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      39 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน       39 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  66 
3. จุดเดํน         69 
4. จุดควรพัฒนา        70 
5. แนวทางการพัฒนา        71 
6. ความต๎องการชํวยเหลือ       71 
7. ความโดดเดํนของสถานศึกษา (ถ๎ามี)      71 

ภาคผนวก           73



 

 หน้า ๑ 

ส่วนที่ 1 
บทสรปุของผูบ้ริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
 โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด   รหัส 1145100003 ท่ีต้ังเลขท่ี 71 แขวง/ต าบลรอบเมือง เขต/อ าเภอ
เมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด สังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 043-512805 โทรสาร
043-512805 email holy@holy.ac.th  website WWW.holy.ac.th  ได๎รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ๑๖ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๒๙ เปิดสอนระดับกํอนวัยเรียน ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวนนักเรียน 3143  คนจ านวน
บุคลากรโรงเรียน 207 คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 
ระดับปฐมวัย 
 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  4.98 ( ยอดเยี่ยม ) 
 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 2.1 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการระดับการศึกษาปฐมวัยประจ าปี 2563 
 2.2 ผลการประเมินตนเองของครูรายบุคคลประจ าปี 2563 ( SAR ครู )  
 2.3 ผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด๎าน 
 2.4 ทะเบียนงานวิจัยและนวัตกรรมครูรายบุคคลระดับการศึกษาปฐมวัยประจ าปี 2563 
 2.5 ประกาศมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายของโรงเรียน 
 2.6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยระหวํางปี 2561-2563 
 2.7 แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา 2563 
 2.8 คํูมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 2.9 แผนพัฒนาคุณธรรมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏบิัติงานที่  1   ให๎ผ๎ูเรียน ครู ผ๎ูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผําน 

แผนพัฒนารายบุคคลสํูความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 
3.2  แผนปฏบิัติงานที่  2   พัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความช านาญในการใช๎เทคโนโลยี 

ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

3.3  แผนปฏบิัติงานที่  3 ขับเคล่ือนสถานศึกษาสํูความเป็นเลิศด๎วย INTERSECT Model  
รํวมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร๎อยเอ็ด 

3.4 แผนปฏบิัติงานที่  4 สํงเสริมครูพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ IFTE  รํวมกับส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดร๎อยเอ็ด 

3.5 แผนปฏบิัติงานที่  5 พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
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 หน้า ๒ 

                4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
-     4.1 Best Practice เรื่องการตํอค าคล๎องจองด๎วยค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็ก 

ปฐมวัยโรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด 
4.2 นวัตกรรม PK Market 
4.3 การบริหารจัดการคุณภาพผ่าน  PK Model   
4.4 การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญด๎วย Active Learning  และการจัดประสบการณ์ 

แบบโครงงาน  
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 ผ๎ูบริหาร ครู ผ๎ูเรียน มีความโดดเดํนด๎านเทคโนโลยี 
5.2 ได๎รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกํอนประถมศึกษาขนาดใหญํ 
 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าได๎อยํางมี 

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผําน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผ๎ูเรียน
และครูให๎มากขึ้น 

6.2 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรอบรู๎และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร๎าง 
อาชีพ อาทิ การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตํอการดูแลสุขภาพ 

6.3 สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถิ่นรํวมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช๎ภาษา 
อยํางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให๎ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการส่ือสารและใช๎
ภาษาท่ีสามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
6.5 เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง 

ประสงค์ด๎านส่ิงแวดล๎อม 
6.6 สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 4.96 ( ยอดเยี่ยม ) 
  

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 2.1 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี 2563 
 2.2 ผลการประเมินตนเองของครูรายบุคคลประจ าปี 2563 ( SAR ครู )  
 2.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 8 กลํุมสาระ/ผลพัฒนา O-NET ,NT และ RT  
 2.4 ผลการแขํงขัน/ผลงานท่ีภาคภูมิใจประจ าปี 
 2.5 ทะเบียนงานวิจัยและนวัตกรรมครูรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี 2563 
 2.6 ประกาศมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายของโรงเรียน 
2.7  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวํางปี 2561-2563 



 

 หน้า ๓ 

2.8  แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563 
2.9  คํูมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 2561  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.10 แผนพัฒนาคุณธรรมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

                
              3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

 3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   สํงเสริมให๎ ครู ผ๎ูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผําน 
แผนพัฒนารายบุคคลสํูความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 

 3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   พัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความช านาญในการใช๎เทคโนโลยี 
ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   พัฒนาครูทุกระดับให๎มีทักษะ ความรู๎ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน๎าท่ี 
วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center: HCEC) 

 3.4 แผนปฏบิัติงานที่  4 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.5 แผนปฏบิัติงานที่  5 ปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาให๎เพียงพอและตรงตามความ 

ต๎องการของผ๎ูเรียน 
3.6 แผนปฏบิัติงานที่  6 ขับเคล่ือนสถานศึกษาสํูความเป็นเลิศด๎วย INTERSECT Model  

รํวมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร๎อยเอ็ด 
3.7 แผนปฏบิัติงานที่  7 สํงเสริมครูพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ IFTE  รํวมกับส านักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดร๎อยเอ็ด 
3.8 แผนปฏิบัติงานที่  8 พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 

              4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 นวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลภายใต๎วงจรคุณภาพ PDCA ควบคํูการท า PLC 
4.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ ผําน PK Model 
4.3 แบบอยํางท่ีดีด๎านจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎วย Active  Learning 
4.4 แบบอยํางท่ีดีด๎านการใช๎กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการแก๎ปัญหาและพฒันา 

คุณภาพผ๎ูเรียน 
4.5  ต๎นแบบการสอนเพศวิถีในโรงเรียน 
 

             5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  สถานศึกษามีความเป็นเลิศด๎านวิชาการ 
5.2  สถานศึกษามีความเป็นเลิศด๎านเทคโนโลยี 
5.3  สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณธรรมต๎นแบบด๎านความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
5.4  สถานศึกษามีความโดดเดํนด๎านกีฬาฟุตบอล 
5.5  ต๎นแบบการสอนเพศวิถีในโรงเรียน 
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7) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

นโยบายข้อ 6.2 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎า 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกัน
ของผ๎ูเรียนและครูให๎มากขึ้น 
 

นโยบายข้อ 6.3 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรอบรู๎และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต 
และสร๎างอาชีพ อาทิ การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตํอการดูแลสุขภาพ 
 

นโยบายข้อ 6.4 สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถิ่นรํวมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ี 
ท่ีใช๎ภาษาอยํางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให๎ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการส่ือสาร
และใช๎ภาษาท่ีสามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายข้อ 6.5 ปลูกฝังผ๎ูเรียนให๎มีหลักคิดท่ีถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผ๎ูมีความ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 

นโยบายข้อ 6.6 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
 
นโยบายข้อ 6.7 เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด๎านส่ิงแวดล๎อม 
 

นโยบายข้อ 6.8 สํงเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ให๎ 
สามารถเปน็อาชีพและสร๎างรายได๎ 
 

นโยบายข้อ 6.9 สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  

 
 
 

     ลงนาม                         (ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน) 
     ( นางสาวอรนุช   หอมจันทร์ ) 

                     วัน 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน  

 
โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด   รหัส 1145100003 ที่ต้ังเลขท่ี 71 แขวง/ต าบลรอบเมือง เขต/อ าเภอ 

เมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด สังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 043-512805 โทรสาร
043-512805 email holy@holy.ac.th  website WWW.holy.ac.th  ได๎รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ ๑๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เปิดสอนระดับกํอนวัยเรียน ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวนนักเรียน 3,143  คน
จ านวนบุคลากรโรงเรียน 207 คน 
 

1.1  ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   □  บุคคลธรรมดา 

    นิติบุคคล 
                □  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด/บริษัท 
                □  มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
                     □  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  
                     □  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
                     □  อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
    ประเภทโรงเรียนในระบบ 

         สามัญศึกษา 
        □  การกุศลของวัด 
        □  การศึกษาพิเศษ 
        □  การศึกษาสงเคราะห์ 
        □  ในพระราชูปถัมภ์ 
        □  สามัญปกติ 
        □  อิสลามควบคํูสามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

    ปกติ  (สามัญศึกษา) 
        □  English  Program   ได๎รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ชั้นเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน นร.(คน) รวม แผนการเรียน 

ชาย หญิง 

  อนุบาลปีท่ี  1 ๖ 11๕ 1๒๒ 23๗ ปกติ / IEP 

  อนุบาลปีท่ี  2 ๘ 14๖ 150 29๖ ปกติ / IEP 

  อนุบาลปีท่ี  3 ๗ 106 139 245 ปกติ / IEP 

   รวม ๒๑ 367 4๑๑ 77๘  

  ประถมศึกษาปีท่ี  1 ๖ 158 13๙ 29๗ ปกติ / IEP 

  ประถมศึกษาปีท่ี  2 ๖ 120 141 261 ปกติ / IEP 

  ประถมศึกษาปีท่ี  3 ๖ 121 117 238 ปกติ / 
IEP/Talented 

  ประถมศึกษาปีท่ี  4 ๖ 133 119 252 ปกติ / 
IEP/Talented 

  ประถมศึกษาปีท่ี  5 ๖ 120 13๔ 25๔ ปกติ / 
IEP/Talented 

  ประถมศึกษาปีท่ี  6 ๖ 146 141 287 ปกติ / 
IEP/Talented 

   รวม ๓๖ 798 791 1,589  

  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ๕ 11๖ 8๑ 197 ปกติ/Talented 

  มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ๕ 9๒ 83 17๕ ปกติ/Talented 

  มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ๕ 9๙ 58 15๗ ปกติ/Talented 

   รวม ๑๕ 30๗ 22๒ 52๙  

  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ๓ 48 52 100 คณิต-วิทย์ /  
ศิลป์-ภาษา 

  มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ๓ 44 25 69 คณิต-วิทย์ /  
ศิลป์-ภาษา 

  มัธยมศึกษาปีท่ี  6 ๓ 44 34 78 คณิต-วิทย์ /  
ศิลป์-ภาษา 

   รวม ๙ 136 111 247 คณิต-วิทย์ /  
ศิลป์-ภาษา 

รวมทั้งสิ้น ๘๑ 1,60๘ 1,53๕ 3,1๔3  

 
 
  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุ)  
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  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 
  

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎จัดการ    1 1 
- ผู๎จัดการ    
- ผู๎อ านวยการ    1 1 
- รอง/ผู๎อ านวยการ  1 1  2 

รวม  1 1 2 4 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  30   30 
- ครูตํางชาติ  1   1 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ  56 4  60 
- ครูตํางชาติ  3   3 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ  29 5  34 
- ครูตํางชาติ   1   1 

รวม - 120 9 - 129 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ๎าหน๎าท่ี      
5.อื่นๆ (ระบุ)...      
   - ครูพี่เลี้ยง 4 6   10 
   - ครูรอบรรจุ  16 3  19 

รวม 4 22 3 - 29 
รวมทั้งสิ้น 4 143 13 2 162 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู๎เรียนตํอครู    ...25.... : …1…. 
จ านวนผู๎เรียนตํอห๎อง  ...36.... :…1…… 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู๎เรียนตํอครู    ..25..... : …1…. 
จ านวนผู๎เรียนตํอห๎อง  ..45..... :…1…… 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู๎เรียนตํอครู    ..20..... : …1…. 
จ านวนผู๎เรียนตํอห๎อง  ..36.... :…1… 
 

         1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให๎กรอกข๎อมูลในระดับทีม่ีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
             กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
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ระดับ/กลํุมสาระการเรียนรู ๎
จ านวนครูผู๎สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไมํตรงเอก ตรงเอก  ไมํตรงเอก ตรงเอก ไมํตรงเอก 

ปฐมวัย 24 18 - - - - 
ภาษาไทย - - 9 3 5 - 
คณิตศาสตร ์ - - 9 2 7 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 10 - 11 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 10 1 8 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 5 - 3 - 
ศิลปะ-ดนตรี - - 5 - 3 1 
การงานอาชีพ - - 3 1 1 - 
ภาษาตํางประเทศ - - 10 1 8 1 
รวม 24 18 61 8 46 2 
คิดเป็นร้อยละ 57.14 42.86 88.41 11.59 95.83 4.17 

 
  ระดับการศึกษา ร้อยละครูที่สอน 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก 
ปฐมวัย 57.14 42.86 

ประถมศึกษา 88.41 11.59 
มัธยมศึกษา 95.83 4.17 
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  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
จ านวนครูผ๎ูสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 69 14 
- เนตรนารี 69 13 
- ยุวกาชาด   
- ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์   
- รักษาดินแดน (ร.ด.)  3 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 69 45 
- อื่นๆ...ให๎ระบ ุ   

   กิจกรรมแนะแนว 36 20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 69 17 

 
 

   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู๎บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไมํมีวุฒ ิ จัดต้ัง ไมํจัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 31 √  √  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  25 √  √  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุํนใหญํ 27 √  √  
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - -  -  
ยุวกาชาด - - - - - 
ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม      
 

   1.3.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรํวม) 
 

จ านวนครูที่ท าหน๎าท่ีคัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 
เข๎ารับ 

การอบรม 
หนํวยงานท่ีเข๎ารับ

การอบรม 
ครูที่ได๎รับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผ๎ูคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได๎รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ท้ัง 
หมด 

ข้ึนทะ 
เบียน 

ไมํข้ึน
ทะเบียน 

- - - - - - - 
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  1.3.6  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม  
 

จ านวนครูที่เข้ารับการอบรม หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ......... 
- - - 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
     © การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
         2.1 ปรัชญาของโรงเรียน : วินัยดีมีคุณธรรม  น าปัญญา  พัฒนาชีวิต 
 
         2.2 วิสัยทัศน์ : ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ดงามวินัยและคุณธรรม ล้ าเลิศ
วิชาการ เช่ียวชาญภาษาพัฒนาทักษะการคิดรอบด๎าน ประสานเครือขํายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ ครู
มีความเช่ียวชาญในการสอน เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
         2.3 พันธกิจ 
 
               2.3.1 พันธกิจ : ระดับปฐมวัย 
 
                        1. จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กให๎มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด๎าน 
                        2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพครอบคลุมด๎านหลักสูตร ครู สภาพแวดล๎อม 
ด๎านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและด๎าน ระบบบริหารคุณภาพ 
                       3. จัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  
                         
               2.3.2 พนัธกิจ : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
                        ๑ สํงเสริมพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน ให๎แสดงออกถึงความรู๎ ความสามารถ ทักษะตาม
หลักสูตร    สถานศึกษา และมีพัฒนาการด๎านการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ และ         
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สํูมาตรฐานสากล 
                        2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎ครอบคลุมด๎านวิชาการ ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด๎านข๎อมูลสารสนเทศ และด๎านสภาพแวดล๎อม โดยเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการจัด          
การศึกษาเพื่อสร๎างความมั่นใจด๎านคุณภาพการศึกษา 
                        3  สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล๎องกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น รวมถึงตรงตามความ
สนใจ ความต๎องการ และความถนัดของผ๎ูเรียน โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสร๎างโอกาสให๎ผ๎ูเรียนทุกคนให๎เกิด
การเรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ  
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                   4  จัดระบบประกันคุณภาพภายในให๎มีประสิทธิผล โดยวางระบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให๎สํงผลตํอคุณภาพผ๎ูเรียนท่ีเกิดจากการมีสํวนรํวมของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย รํวมรับผิด
และรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน   
 

         2.4 เป้าหมาย 
 

               2.4.1  เป้าหมาย : ระดับปฐมวัย 
 

               ๑. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ 
               2. เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และ แสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
               ๓. เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
               4. เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา ส่ือสารได๎ มีทักษะการคิด พื้นฐาน และ แสวงหาความรู๎ได๎ 
               5  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด๎านสอดคล๎อง กับบริบทของท๎องถิ่น 
               6  โรงเรียนจัดครูให๎เพียงพอกับช้ันเรียน 
               7  โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูมีความเช่ียวชาญด๎านการจัดการประสบการณ์ 
               8  โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมและส่ือเพื่อการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 

     9  โรงเรียนให๎บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

   11  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 
   12  ครูจัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยําง สมดุลเต็มศักยภาพ 
   13  ครูสร๎างโอกาสให๎เด็กรับประสบการณ์ตรงเลํนและปฏิบัติอยําง มีความสุข 
            14  ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
             15  ครูประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุการ 

      จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                
 

               2.4.2  เป้าหมาย : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
               ๑  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
               ๒  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา   
               ๓  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม    
               ๔  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
               ๕  ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
               ๖  ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  
               ๗  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
               ๘  ผ๎ูเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  
               ๙  การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  
              ๑๐ สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม  
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               ๑๑  สถานศึกษามีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
               ๑๓  สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลํุมเปูาหมาย   
               ๑๔  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
               ๑๕  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ    
               ๑๖  สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู๎  
               ๑๗  ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต
ได๎   
               ๑๘  ครูใช๎ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎    
               ๑๙  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
               ๒๐  ครูตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน   
               ๒๑  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ๎
 
          2.5 กลยุทธ ์
 
               2.5.1  กลยุทธ์ : ระดับปฐมวัย 
                         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
                         กลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ                    
                         กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
 
               2.52  กลยุทธ์ : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
                         กลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ                    
                         กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 
          2.6 เอกลักษณ ์ ยิ้มงําย ไหว๎สวยแบบพระกุมาร 
 
          2.7  อัตลักษณ ์สัมมาคารวะ “รักและแบํงปัน”   
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรียน 

โครงการ เปูาหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณ 
ภาพ 

ปริมาณ 
(ร๎อยละ) 

คุณ 
ภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 1 

พัฒนา
คุณภาพ

เด็ก 

1. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 95 4.75 98.80 5 1,2และ 3 1 และ 4  2 
2.โครงการสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
2.1 กิจกรรมประกวดทํองค า
คล๎องจอง อ.1 
2.2 กิจกรรมประกวดร๎อง 
เพลงหมูํประกอบทําทาง อ.2 
2.3 กิจกรรมประกวดทํองค า
กลอนท านองเสนาะ อ.3 
2.4 กิจกรรมประกวดทํอง

สูตรคูณประกอบทําทาง อ.3 

2.5 กิจกรรม  spelling  bee 

2.6 กิจกรรม English  

camp 

2.7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

2.8 กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
2.9 กิจกรรมศุกร์หรรษา 
2.10 กิจกรรมสวยกํอนกลับ
บ๎าน 
2.11 กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
2.12 กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
2.13 กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ 

95 4.75 97.00 4.84 1,2และ 3 1 และ 4 2,3,7,8 และ 9 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรียน 

โครงการ เปูาหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร๎อยละ) 

คุณภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 2 พัฒนา
กระบวน 

การบริหาร
และการ
จัดการ                    

1. โครงการสํงเสริม
สื่อการเรียนร๎ู 

 4.75  5 2 2 และ 3 10 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

 4.75  5 2 1 2 

3. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

 4.75  5 2 3 และ 7 2 

4.โครงการเสริม
หลักสูตร 

 4.75  5 2 1  และ 3 2 และ 8 

5. โครงการประชุม
ผู๎ปกครอง 

 4.75  5 2 4 - 

6. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

 4.75  5 2 2 และ 3 5 

7.โครงการสวัสดิการ
และขวัญก าลังใจ
บุคลากร 

 4.75  5 2 3 - 

8.โครงการพัฒนาจิต
เพื่อความรักและ
ความผูกพันตํอเด็ก
และโรงเรียน 

 4.75  5 2 3 - 

9.โครงการอภิบาล
และประกาศขําวดี 

 4.75  4.93 2 3 - 

10.โครงการพัฒนา
ระบบงานฝุาย
บริหารงาน
งบประมาณ 

 4.75  4.83 2 2 - 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เปูาหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร๎อยละ) 

คุณภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 3 

พัฒนาการจัด
ประสบ 

การณ์ที่เน๎น
เด็กเป็นส าคัญ 

1.โครงการ
สํงเสริมการ
วิจัย 

95 4.75 100 5 3 1 และ 7 4 

2.โครงการจัด
ประสบการณ์ที่
เน๎นเด็กเป็น
ส าคัญ 

95 4.75 96.80 4.84 1 และ 3 1 และ 4 2,3,7,8 และ 9 

3.โครงการ
สํงเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

95 4.75 97.00 4.84 1,2และ 3 1 และ 4 2,3,7,8 และ 9 

4.โครงการ
สํงเสริม
คุณธรรม 

95 4.75 97.00 4.84 1,2และ 3 1 และ 4 2,3,7,8 และ 9 

5.โครงการ
สํงเสริม
กิจกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

95 4.75 98.00 4.90 1,2และ 3 1 และ 4 2,3,7,8 และ 9 

 
***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4      การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสํงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร๎างสังคมแหงํการเรียนร๎ู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
***  นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยํูหน๎า 18 ข๎อ 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๑๖ 

3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ เปูาหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา 

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณ 
ภาพ 

ปริมาณ 
(ร๎อยละ) 

คุณ 
ภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 1 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู๎เรียน 

1. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 95 4.75 100 5 1,2และ 3 1และ4 ข๎อ 1,2 และ 3 
2.โครงการพัฒนากลุํม
สาระวิทยาศาสตร ์

95 4.75 97.50 4.88 1 1 และ 3 2,3,4 และ 6 

3. โครงการพัฒนากลุํม
สาระภาษาตํางประเทศ 

95 4.75 98.30 4.92 1 1 และ 3 2,3,4 และ 5 

4.โครงการพัฒนากลุํม
สาระศลิปะ 

95 4.75 95 4.75 1 1 และ 3 2 และ 3 

5.โครงการพัฒนากลุํม
สาระสังคมศึกษาฯ 

95 4.75 96.70 4.84 1 1 ,3 และ 4 2 และ 3 

6. โครงการพัฒนากลุํม
สาระภาษาไทย 

95 4.75 95 4.75 1 1 และ 3 2 , 3 และ 9 

7. โครงการพัฒนากลุํม
สาระคณิตศาสตร ์

95 4.75 95.8 4.79 1 1 และ 3 2 , 3 และ 4 

8.โครงการพัฒนากลุํม
สาระการงานฯ 

95 4.75 95 4.75 1 1 และ 3 2 , 3 และ 10 

9.โครงการพัฒนากลุํม
สาระสุขศึกษาพลศึกษา 

95 4.75 99.10 4.96 1 1 และ 3 2 และ 3  

10.โครงการสงํเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

95 4.75 95 4.75 1 1 และ 3 2 และ 3  

11.โครงการสงํเสริม
นักเรียนให๎เป็นบุคคล
แหํงการเรียนรู ๎

95 4.75 95 4.75 1 และ 2  3 9 และ 10 

12.โครงการห๎องสมุด 3 
ดี 

95 4.75 98.40 4.75 1 และ 2  3 2 

13.โครงการเสริม
ศักยภาพหลังเลิกเรียน 

95 4.75 98.00 4.90 1 และ 2  3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๑๗ 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน 

โครงการ เปูาหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณ 
ภาพ 

ปริมาณ 
(ร๎อยละ) 

คุณ 
ภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 2 พัฒนา
กระบวนกา
รบริหาร
และการ
จัดการ                    

1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 

 4.75  4.80 2 1 2 

2.โครงการ In-
tensive 
English 
Program 

 4.75  4.75 1 และ2 3 7 และ 8 

3. โครงการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

 4.75  4.95 2 7 - 

4.โครงการเติม
ความรู๎สูํอนาคต 
(ติวเข๎ม O-NNET 
และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน) 

 4.75  4.79 1 และ2 3 2 และ 3 

5.โครงการ
Talented Pro-
gram  

 4.75  4.94 1,2 และ 3 1 และ 3 2,3,4,6 และ 10 

6.โครงการ
สํงเสริมนักเรียน
ให๎เป็นบุคคลแหํง
การเรียนรู๎ 

 4.75  4.8 2 และ 3 2 และ 3 9 และ 10 

7.โครงการพัฒนา
ฝุายบริหารงาน
งบประมาณ 

 4.75  4.83 2 2 - 

8. โครงการ
ทุนการศึกษา 

 4.75  4.83 2 2 - 

9. โครงการ
สํงเสริมกจิกรรม
นักเรียน 

 4.75  4.83 1 ,2 และ3 1 และ 3 1 และ2 

10.โครงการ
สํงเสริมพัฒนา
ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

 4.75  4.75 1 ,2 และ3 3 - 

11. โครงการ
สํงเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

 4.75  4.83 2 4 - 

 



 

 หน้า ๑๘ 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน 

โครงการ เปูาหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณ 
ภาพ 

ปริมาณ 
(ร๎อยละ) 

คุณ 
ภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 2 พัฒนา
กระบวนกา
รบริหาร
และการ
จัดการ   
(ตํอ)                  

12.โครงการพัฒนา
เครือขํายผู๎ปกครอง 

 4.75  4.83 2 4 - 

13.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

 4.75  4.83 2 2 10 

14.โครงการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
และสุขาภิบาล 

 4.75  4.75 2 2 - 

15.โครงการ
สํงเสริมสุขภาพ
อนามัยและภาวะ
โภชนาการเกิน
เกณฑ์ 

 4.75  4.75 2 2 - 

16.โครงการพัฒนา
ระบบความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

 4.75  4.75 2 2 และ 3 - 

17.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 

 4.75  5 2 2 - 

18.โครงการพัฒนา
บุคลากร 

 4.75  4.83 2 2 และ 3  5 

19.โครงการ
สวัสดิการขวัญ
ก าลังใจบคุลากร 

 4.75  4.91 2 3 - 

20.โครงการพัฒนา
จิตเพ่ือความรักและ
ความผูกพันตํอ
นักเรียนและ
โรงเรียน 

 4.75  4.91 2 2 และ 3  - 

21. โครงการ
อภิบาลและประกาศ
ขําวดี 

 4.75  4.83 2 และ3 4 2 

22.โครงการเมตตา
ธรรม 

 4.75  4.92 1 ,2 และ3 4 2 

23.โครงการศาสน
สัมพันธ์ 

 4.75  5 2 และ3 4 2 

 
 
 



 

 หน้า ๑๙ 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน 

โครงการ เปูาหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณ 
ภาพ 

ปริมาณ 
(ร๎อยละ) 

คุณ 
ภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 3 

พัฒนาการ
จัดการ

เรียนการ
สอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็น

ส าคัญ 

2.โครงการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

95 4.75  4.83 2 4 - 

1.โครงการพัฒนา 8 
กลุํมสาระ 

95 4.75 100 5 1 ,2 และ3 4 2 

 
***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2          การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4          การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสํงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู ๎
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยูํหน๎า 17 ข๎อ 7  
 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก  

ผลพัฒนาการด๎าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร๎อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 
1. ด๎านรํางกาย 776 766 98.71 8 1.03 2 0.26 
2. ด๎านอารมณ์-จิตใจ 776 772 99.48 3 0.39 1 0.13 
3. ด๎านสังคม 776 775 99.87 1 0.13 0 0 
4. ด๎านสติปัญญา 776 765 98.58 11 1.42 0 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๒๐ 

 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ       

ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตําง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 (6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ภาษาไทย 244 243 56.20 67.05 59.83 65.42 5.59 9.34 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 244 243 43.55 56.98 50.93 67.37 16.44 32.28 มีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร ์ 244 243 29.99 52.31 42.52 37.41 -5.11 -12.02 ไมํมีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 244 243 38.78 48.12 46.45 46.22 -0.23 -0.50 ไมํมีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 
     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 
 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิชา จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ       

ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตําง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 (6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 160 159 25.46 31.57 26.34 25.89 -0.45 -1.71 ไมํมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 160 159 29.89 38.53 28.77 29.06 0.29 1.01 มีพัฒนาการแตํไมํ
ถึงร๎อยละ 3  

ภาษาไทย 160 159 54.29 59.87 58.03 57.48 -0.55 -0.95 ไมํมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 160 159 34.38 29.37 32.60 33.76 1.16 3.56 มีพัฒนาการ 
  

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 
     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๒๑ 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลตําง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 
2562 

(2) 
2563 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 69 69 26.04 28.55 21.40 21.65 0.25 1.17 มีพัฒนาการแตํไมํ
ถึงร๎อยละ3 

วิทยาศาสตร์ 69 69 32.68 30.06 24.62 29.73 5.11 20.76 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 69 69 44.36 45.26 37.49 40.14 2.65 7.07 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 69 69 29.94 28.98 25.06 25.85 0.79 3.15 มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

69 69 35.93 33.83 33.30 34.41 1.11 3.33 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 
     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๒๒ 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุํมสาระ 
การ

เรียนรู/๎
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร๎อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร๎อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร๎อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร๎อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร๎อย
ละ 

 
จ า 

นวน
นัก 

เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร๎อยละ 

ภาษาไทย 261 261 100 290 281 96.9 270 255 94.4 233 226 97.0 245 244 99.6 244 244 100 

คณิต 
ศาสตร ์

261 261 100 290 289 99.7 270 259 95.9 233 229 98.3 245 242 98.8 244 243 99.6 

วิทยา 
ศาสตร์
และเทค
โน 
โลยี 

261 261 100 290 290 100 270 270 100 233 233 100 245 244 99.6 244 244 100 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒน 
ธรรม 

261 261 100 290 290 100 270 257 95.2 233 233 100 245 240 98.0 244 243 99.6 

ประวัติ 
ศาสตร ์

261 261 100 290 289 99.7 270 267 98.9 233 233 100 245 241 98.4 244 243 99.6 

สุขศึกษา
และ 
พลศึกษา 

261 261 100 290 290 100 270 268 99.3 233 232 99.6 245 238 97.1 244 243 99.6 

ศิลปะ 261 261 100 290 290 100 270 270 100 233 233 100 245 245 100 244 244 100 
การงาน
อาชีพ 

261 261 100 290 290 100 270 268 99.3 233 226 97.4 245 244 99.6 244 244 100 

ภาษาตําง
ประเทศ 

261 248 95 290 290 100 270 265 98.1 233 226 97.0 245 245 100 244 240 98.4 

รายวิชา
เพ่ิมเติม
.... 
หน๎าที่
พลเมือง 

261 261 100 290 290 100 270 270 100 233 233 100 245 245 100 244 244 100 

คณิตศาส
ตร์
ประยุกต์ 

         47 47 100 45 45 100 49 49 100 

วิทยา 
ศาสตร์
ประยุกต์ 

         47 47 100 45 45 100 49 49 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๒๓ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 

กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 1)   
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร๎อยละ 
จ านวน

นัก 
เรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3ข้ึนไป 

ร๎อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3ข้ึนไป 

ร๎อยละ 

ภาษาไทย 183 177 96.72 176 173 98.29 163 156 95.70 
คณิตศาสตร ์ 183 98 53.50 176 174 98.86 163 149 91.41 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 183 176 96.17 176 174 96.59 163 157 96.31 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

183 176 96.17 176 167 94.88 163 161 98.77 

สุขศึกษาและพลศึกษา 183 182 99.45 176 176 100 163 163 100 
ประวัติศาสตร์ 183 176 96.17 176 176 100 163 162 99.38 
ศิลปะ 183 181 98.90 176 174 98.86 163 155 95.09 
การงานอาชีพ 183 182 99.45 176 176 100 163 163 100 
ภาษาตํางประเทศ 183 103 56.28 176 130 73.86 163 114 69.93 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 183 108 59.01 176 176 100 163 155 95.09 
วิทย์เพ่ิมเติม 183 181 98.90 176 176 100 163 162 99.38 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 183 161 87.90 176 172 97.72 163 119 73.00 
หน๎าท่ีพลเมือง 183 183 100 176 176 100 163 163 100 

  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 

กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม2)   
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3

ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3

ขึ้นไป 

ร๎อยละ 

ภาษาไทย 184 179 97.28 175 173 98.85 160 151 94.37 
คณิตศาสตร ์ 184 138 75 175 170 97.14 160 146 91.25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184 176 95.65 175 167 95.42 160 157 98.12 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 184 173 94.02 175 174 99.42 160 158 98.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 184 184 100 175 175 100 160 160 100 
ประวัติศาสตร์ 184 175 95.10 175 175 100 160 160 100 
ศิลปะ 184 183 99.45 175 171 97.71 160 156 97.50 
การงานอาชีพ 184 184 100 175 174 99.42 160 157 98.12 
ภาษาตํางประเทศ 184 134 72.82 175 142 81.14 160 132 82.80 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 184 137 74.45 175 173 98.85 160 145 62 
วิทย์เพ่ิมเติม 184 183 99.45 175 155 88.57 160 158 98.75 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 184 184 100 175 95 54.28 160 83 51.87 
หน๎าท่ีพลเมือง 184 184 100 175 175 100 160 160 100 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 



 

 หน้า ๒๔ 

กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน ( ภาคเรียนที่ 1 )  
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3    

ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3    

ขึ้นไป 

ร๎อยละ 

ภาษาไทย 88 79 89.77 95 95 100 69 55 79.71 
คณิตศาสตร ์ 88 70 79.54 95 90 94.73 69 63 91.30 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 85 96.59 95 95 100 69 69 100 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 88 83 94.31 95 92 96.84 69 65 94.20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 88 88 100 95 95 100 69 69 100 
ประวัติศาสตร์ - - - 95 94 98.94 69 66 95.65 
ศิลปะ 88 88 100 95 95 100 69 69 100 
การงานอาชีพ 88 88 100 95 94 98.94 69 68 98.55 
ภาษาตํางประเทศ 88 73 82.95 95 68 71.57 69 60 86.95 
ฟิสิกส์ 61 55 90.16 74 74 100 45 42 93.34 
เคมี 61 60 98.36 74 67 90.50 45 44 97.78 
ชีววิทยา 61 61 100 74 74 100 45 44 97.78 
โลกดาราศาสตร ์ 61 61 100 74 74 100 45 45 100 
ภาษาจีน 27 22 81.48 95 90 80.95 24 21 87.5 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม 27 26 96.29 21 20 95.23 24 23 95.83 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 61 48 78.68 74 70 94.59 45 37 82.23 
สังคมเพ่ิมเติม 27 25 92.59 21 21 100 24 22 91.67 
หน๎าท่ีพลเมือง 88 88 100 95 95 100 - - - 
อังกฤษฟังพูด 27 23 85.18 21 20 95.23 24 17 70.84 
อังกฤษอํานเขียน 27 13 48.14 21 20 95.23 24 13 54.17 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 27 26 96.29 21 15 71.42 24 20 83.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๒๕ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2  

กลํุมสาระ 
การเรียนรู/๎รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร๎อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี

มีผลระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร๎อยละ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
ร๎อยละ 

ภาษาไทย 83 77 92.77 94 94 100 69 32 46.38 
คณิตศาสตร ์ 83 66 79.52 94 88 93.62 69 51 73.91 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83 83 100 94 93 98.94 69 69 100 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 83 80 96.39 94 90 95.74 69 64 92.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83 83 100 94 94 100 69 69 100 
ประวัติศาสตร์ 83 83 100 94 94 100 - - - 
ศิลปะ 83 81 97.59 94 94 100 69 66 95.65 
การงานอาชีพ 83 83 100 94 93 98.94 69 66 95.65 
ภาษาตํางประเทศ 83 82 98.80 94 87 92.55 69 65 94.20 
ฟิสิกส์ 56 44 78.57 73 61 83.56 45 45 100 
เคมี 56 54 96.43 73 58 79.45 45 43 95.56 
ชีววิทยา 56 56 100 73 73 100 45 45 100 
ภาษาจีน 27 21 77.78 94 88 93.62 24 19 79.17 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม 27 27 100 21 21 100 24 23 95.83 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 56 37 66.07 73 68 93.15 45 39 86.67 
สังคมเพ่ิมเติม 27 27 100 21 21 100 24 20 83.33 
หน๎าท่ีพลเมือง 83 75 90.36 94 93 98.94 - - - 
อังกฤษฟังพูด 83 83 100 94 88 93.62 69 40 57.97 
อังกฤษอํานเขียน 27 27 100 21 19 90.48 24 18 75.00 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 27 27 100 21 21 100 24 17 70.83 

 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลตําง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร๎อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 
2562 

(2) 
2563 

(3) 

ด๎านภาษา
(Literacy) 

270 270 40.47 
 

67.98 58.82 61.63 2.81 4.78 มีพัฒนาการ 

ด๎านค านวณ 
(Numeracy) 

270 270 47.46 61.20 55.90 51.89 -4.01 -7.17 ไมํมีพัฒนาการ 

ด๎านเหตุผล 
(Reasoning) 

270 270  60.08  -    

  



 

 หน้า ๒๖ 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 
     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด๎านการอําน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด๎านการอําน *** 

ผลตําง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร๎อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 
2562 

(2) 
2563 

(3) 

อํานรู๎เรื่อง 261 261 71.86 68.37 92.59 87.18 -5.41 -5.84 ไมํมีพัฒนาการ 
อํานออกเสียง 261 261 74.14 64.58 92.62 84.21 -8.41 -9.08 ไมํมีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 
     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 

 
 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ด๎านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนต๎น 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ทีเ่ข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET *** 

ผลตําง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 

(6) 

256
1 
(1) 

256
2 
(2) 

256
3 
(3) 

อัลกุรอานฯ          
อัลหะดีษ          

อัลอะกีดะห์          
อัลฟิกฮ          
อัตตารีค          
อัลอัคลาก          
มลายู          
อาหรับ          

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 



 

 หน้า ๒๗ 

     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET *** 

ผลตําง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 

(6) 

256
1 
(1) 

256
2 
(2) 

256
3 
(3) 

อัลกุรอานฯ          
อัลหะดีษ          

อัลอะกีดะห์          
อัลฟิกฮ          
อัตตารีค          
อัลอัคลาก          
มลายู          
อาหรับ          

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 
     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET *** 

ผลตําง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 

(6) 

256
1 
(1) 

256
2 
(2) 

256
3 
(3) 

อัลกุรอานฯ          
อัลหะดีษ          

อัลอะกีดะห์          
อัลฟิกฮ          
อัตตารีค          
อัลอัคลาก          
มลายู          
อาหรับ          

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ๎สํเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึงร๎อยละ 3” 
     มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ”   
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๒๘ 

 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะโปรแกรม EP ) 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ 
(Common European Framework of Reference 

for Languages : CEFR)  

ผํานการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL  

เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 

Pre-A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2  
ป.1           
ป.2           
ป.3           
ป.4           
ป.5           
ป.6           
ม.1           
ม.2           
ม.3           
ม.4           
ม.5           
ม.6           

 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )  

 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีน ามาใช๎ในการปฏิบัติ เพื่อแก๎ปัญหาหรือ

เพื่อการพัฒนา ซึ่งท าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อยํางส้ินเชิงหรือเห็นได๎ชัด 
เป็นการพัฒนาตํอยอด เพิ่มมูลคํา มีเปูาหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร๎างสรรค์ (C – 
Creative), มีความใหมํในบริบทนั้นๆ (N - New)           มีคุณคํามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับ
ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม (A - Adaptive) 

 
แบบอยํางท่ีดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให๎สถานศึกษา

ประสบความส าเร็จ หรือสํูความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู๎และ
ประสบการณ์ มีรํองรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพรํให๎หนํวยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 หน้า ๒๙ 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1) 1.นวัตกรรม การนิเทศติดตามและประเมินผล

ภายใต๎วงจรคุณภาพ PDCA ควบคํูการท า PLC การบริหารจัดการ 
การศึกษาปฐมวัย/ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.นวัตกรรม    การบูรณาคลิปการสอนเพศวิถีศึกษา
กับรายวิชาสุขศึกษาและ โรงเรียนต๎นแบบเพศวิถี 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.นวัตกรรม PK Market 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎น
เด็กเป็นส าคัญ 

การศึกษาปฐมวัย 
 

4.Best Practices การตํอค าคล๎องจองด๎วยค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 

คุณภาพเด็ก การศึกษาปฐมวัย 
 

5.การบริหารจัดการคุณภาพด้วย  
PK Model 

การบริหารจัดการ 
การศึกษาปฐมวัย/ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๓๐ 

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน  
ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนํวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.โรงเรียนพระราชทานระดับ
กํอนประถมศึกษา 

โรงเรียน ระดับประเทศ 
 

ส านักพระราชวัง  

2.ได๎รับรางวัลยกยํองเชิดชู
เกียรตปิระจ าปี 
บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย  

ผ๎ูบริหาร ระดับจังหวัด 
 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 

3.ครูผู้ปฏิบัติงานตามอายุการ
ท างาน 10 15 20  25 30 
ปี และ เกษียณอายุ  
 

-อายุงาน 10 ปี   

   1. นางสาวไพรรัตน์  ชะปูแสน 
   2. นางสาวสุกัญญา  นรทีทาน 

   3. นางเกศีนี  กุชัยภูมิ 
   4. นางวาสนา  ระดาฤทธ์ิ 

   5. นางสาวกานต์พิชชา  ค าใสสุข 

   6. นางวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ 

   7. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์ 
   8. นางสาวจินดารัตน์  แนํนอุดร 
 

-อายุงาน 15 ปี   

    1. นางปิยนุช  วงศ์อามาตย์ 

   2. นายเอกรัฐ  พิศดู 

   3. นางสุธรรมา  ประโลมรัมย์ 

   4. นางอรัญญา  พํอศรีชา 

   5. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน 

    6. นางประวีณ์นุช  สุทธิโสกเชือก 

   7. นางสุภัทรา  สัตนาโค 

   8. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูอุภัย 

   9. นางสาวปิ่นแก๎ว  ส าแดงเดช 

 10. นายภูวดล  สวัสด์ิสละ 

 11. นางประภัสสร  ศรีอุดม 

 12. นางนิตยา  ค าใสสุข 

 13. นางสาววิภาภรณ์  มนตรี 
 14. นางสาวสาคร  เอนกนวล  
 

-อายุงาน 20 ปี   

   1. นางสาวกนกวรรณ  อาจหาญ 

   2. นายวีรศักด์ิ  เซซํง 

   3. นายเมธี  พํอศรีชา 

   4. นางสาวสุภากาญจน์  สุขรัตน์ 

ครู จังหวัด 
 

สังฆมณฑล
อุบลราชธานี 

 

 



 

 หน้า ๓๑ 

ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หนํวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

-อายุงาน 25 ปี   

   1. นางสมใจ  วงศ์จร 

   2. นางประจวบ  แก๎วอามาตย์ 

   3. นางนันทิยา  ก๎านดอกไม๎ 
   4. นางอ าพร  ทมโยธา 

   ๕. นางขันทอง  จันทร์หอม 

-อายุงาน 30 ปี   

   นางสุกัญญา  เพ็งอารีย์ 

-ครูเกษียณอายุงาน  

   1. นางสุกัญญา  เพ็ญอารีย์ 

   2. นางขันทอง  จันทร์หอม 

   3. นางสมาภรณ์  ครองประจิตร 

   4. นายสุทัศน์  สุทธิสนธิ 
   5. นางทับทิม  ปานจ๎ุยพะเนาว์ 

ครู จังหวัด 
 

สังฆมณฑล
อุบลราชธานี 

 

4.ผลการด าเนินงานผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ PK Genius คร้ังที่ 2 
  4.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
   ชนะเลิศ  
     -เด็กหญิงเอมสุข   พูนวศิน 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
    -เด็กชายพงศ์ภัทร์  สุริยวนากุล 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   -เด็กหญิงไอรินทร์ลดา จ ารองเพ็ง 

ผ๎ูเรียน โรงเรียน โรงเรียนพระ
กุมารร๎อยเอ็ด 

 

  4.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   ชนะเลิศ  
   -เด็กชายคุณานนท์ บุญประชม 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
    -เด็กหญิงพรรณวรท วรวงษไ์พบูลย์ 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   -เด็กหญิงนิศาชล  ปล้ืมใจ 

ผ๎ูเรียน โรงเรียน โรงเรียนพระ
กุมารร๎อยเอ็ด 

 

4.3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
   ชนะเลิศ  
  -เด็กชายณัฐพนธ์  วรนาม 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   -เด็กชายวันพรรษน์  ปาลศรี 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   -เด็กหญิงจิตรลดา  พลพุทธา 

ผ๎ูเรียน โรงเรียน โรงเรียนพระ
กุมารร๎อยเอ็ด 

 

 



 

 หน้า ๓๒ 

ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หนํวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

4.4 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
   ชนะเลิศ  
         -เด็กชายภูมิรัฐศาสตร์  บุญลือ 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
        -เด็กหญิงฉันทิตา    ค าหอม 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
       - เด็กหญิงธนัชชา  คุณมะโคตร 

ผ๎ูเรียน โรงเรียน โรงเรียนพระ
กุมารร๎อยเอ็ด 

 

4.5 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
   ชนะเลิศ  
         -เด็กหญิงพรสงกรานต์  บุญสุข 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
        -เด็กหญิงฐิตารีย์   ฤทธิเดช 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
       - เด็กหญิงสรัญญา  นาชัยฤทธิ์ 

ผ๎ูเรียน โรงเรียน โรงเรียนพระ
กุมารร๎อยเอ็ด 

 

4.5 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
   ชนะเลิศ  
         -เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
        -เด็กชายธนธรณ์ สัตยาวิรุทธ์ 
   รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
         - เด็กชายเดชาวัต  สอนสี 

ผ๎ูเรียน โรงเรียน โรงเรียน 
พระกุมาร
ร๎อยเอ็ด 

 

5.รางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับเขต
พื้นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร๎อยเอ็ด  
1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นศรี ป.5/1 
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ภารไสว ป.4/3 
3. เด็กหญิงภัคจิราคูลิน ป.5/1 

ผ๎ูเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ส านักงาน
สํงเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

 

6. รางวัลชมเชยการแขํงขันคณิตศาสตร์และ
คณิตคิดเลขเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย 
-เด็กชายธนัช  สารารัตน์  

ผ๎ูเรียน ระดับนานาชาติ สมาคมลูกคิด
และคณิตศาสตร์
นานาชาติ  
(ประเทศไทย) 

 

 

 

 



 

 หน้า ๓๓ 

ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หนํวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

7. ได๎คะแนนยอดเย่ียม อันดับท่ี 1 ของ
จังหวัด ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
การทดสอบความรู๎วิชาสังคมศึกษา ครั้งท่ี 24 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 -เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน  

ผ๎ูเรียน จังหวัด บริษัท  
เสริมปัญญา 
จ ากัด 

 

7. ได๎คะแนนยอดเย่ียม อันดับท่ี 1 ของ
จังหวัด ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
การทดสอบความรู๎วิชาสังคมศึกษา ครั้งท่ี 24 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 -เด็กหญิงเอมสุข  พูนวศิน  

ผ๎ูเรียน จังหวัด บริษัท  
เสริมปัญญา 
จ ากัด 

 

8.ได๎คะแนนรวมสูงสุดอันดับท่ี 1 ของจังหวัด
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 36  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 -เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน 

ผ๎ูเรียน จังหวัด บริษัท ท๏อป 
เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

 

9.รางวัล Bronze Award 
(เหรียญทองแดง) ระดับ Kindergarten ใน
การแขํงขัน Hong Kong International 
Mathematical Olympiad 2020 
(HKIMO) รอบ Heat Round ณ ศูนย์สอบ
ยํอยภาคอีสานตึก RC จังหวัดร๎อยเอ็ด 
-เด็กหญิงไอรินรดา  จ ารองเพ็ง ป. 1/1 

ผ๎ูเรียน นาชาติ HKIMO  

10.รางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง) 
ระดับ Primare4 ในการแขํงขันHong Kong 
International Mathematical Olympiad 
2020 (HKIMO) รอบ Heat Round ณ ศูนย์
สอบยํอยภาค-เด็กชายธนัช สารารัตน์ ป.5/6 

ผ๎ูเรียน นาชาติ HKIMO  

11. รางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ 
      รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ 
      รางวัลเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ 
โครงการ การแขํงขัน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจ าปี 
2020 โดย ASMO THAI 
      -เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน ป.6/6 

ผ๎ูเรียน นานาชาติ ASMO THAI 
COMPETITION 
2020 

 

 

 



 

 หน้า ๓๔ 

 
ช่ือรางวัล 

ประเภท
รางวัล 

ระดับ หนํวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

12.รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 
โครงการ การแขํงขัน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจ าปี 
2020 โดย ASMO THAI 
      -เด็กหญิงเอมสุข  พูนวศิน ป.1/1 

ผ๎ูเรียน นานาชาติ ASMO THAI 
COMPETITION 
2020 

 

13.รางวัลเหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ 
โครงการ การแขํงขัน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจ าปี 
2020 โดย ASMO THAI 
-เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์ ป. 6/6 

ผ๎ูเรียน นานาชาติ ASMO THAI 
COMPETITION 
2020 

 

14.-รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาฟุตบอลรุํนอายุไมํ
เกิน 12 ปี  
     -รางวัลกองหน๎ายอดเย่ียม 
เด็กชายวันชนะ อาจสามารถศิริ ม. 1 
     -รางวัลกองหลังยอดเย่ียม 
เด็กชายระพีภัทร ก๎านจักร ม.1 
     -รางวัลนักกีฬายอดเย่ียม 
เด็กชายบวรวิชญ์ ใจมั่น ป.3/5 
รายการฟุตบอลดาวรุํง มุํง กรอ. ครั้งท่ี 1 ท่ี
สนามกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ผ๎ูเรียน จังหวัด องค์การบริหาร
สํวนจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

 

15.รางวัลชมเชยแขํงขันการคิดและการแก๎ไข
ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งท่ี 21 
-เด็กหญิงเอมสุข  พูนวศิน ป. 1/1 

ผ๎ูเรียน ประเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 
รํวมกับ บริษัท 
เลิร์น แอนด์ เพลย์ 
แมธกรุป จ ากัด 
และ มูลนิธิ  
ดร.สมวงษ์ และ
แพทย์หญิง 
เพ็ญนภา 

 

15.รางวัลชมเชยการสอบแขํงขัน MATH-
ENG Contest ครั้งท่ี 6 
-เด็กหญิงเอมสุข  พูนวศิน ป. 1/1 

ผ๎ูเรียน ประเทศ  

16.รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ TEDET 
โครงการประเมินและพัฒนาสํูความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
-เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน ป.6/6 

ผ๎ูเรียน ประเทศ Thailand Educa-
tional Develop-
ment and Evalua-
tion Tests 2020 

 

 

 

 



 

 หน้า ๓๕ 

 
ช่ือรางวัล 

ประเภท
รางวัล 

ระดับ หนํวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

17.รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ TEDET 
โครงการประเมินและพัฒนาสํูความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
-เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์   ป.6/6 

ผ๎ูเรียน ประเทศ Thailand Educa-
tional Devel-
opment and 
Evaluation Tests 
2020 

 

18.รางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ ป.
6 
   -รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ 
ป.6 TEDET  
โครงการประเมินและพัฒนาสํูความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
-เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน ป.6/6 

ผ๎ูเรียน ประเทศ สถาบันสํงเสริม
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(สสวท.) 

 

19.-รางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ 
ป.6 
     -รางวัลเหรียญทองแดงวิชา
วิทยาศาสตร์ ป.6 TEDET  
โครงการประเมินและพัฒนาสํูความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
-เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์ ป.6/6 

ผ๎ูเรียน ประเทศ สถาบันสํงเสริม
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(สสวท.) 

 

20.ผ๎ูท าคะแนนสอบยอดเย่ียม ในกลํุม 
Bronze Class การสอบ Pre-
ประถมศึกษา 63 ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6  
โครงงานทดสอบความสามารถทาง
วิชาการ 
-ด.ญ.โปรดปราน ปั้นมา  ป.6/6 

ผ๎ูเรียน ประเทศ จัดโดยชมรม
บัณฑิตแนะแนว
รํวมกับสนาม
สอบท่ัวประเทศ 
 

 

21.รางวัลอันดับท่ี 1 ระดับประเทศ 
     รางวัลผ๎ูสอบได๎คะแนนรวมสูงสุด 
อันดับท่ี 21 ของภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือชองบริษัทท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์
จ ากัด 
     -เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน ป.6/6 

ผ๎ูเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริษัท  
ท็อปเทสท์ เซ็น
เตอร์จ ากัด 
 

 

 

 

 



 

 หน้า ๓๖ 

 
ช่ือรางวัล 

ประเภท
รางวัล 

ระดับ หนํวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

22.เหรียญเงิน 
โครงการ“Thailand International 
Mathematical Olympiad 2020 – 
2021 (TIMO)”รอบ Heat Round 
-ด.ช.ธนัช สารารัตน์ ป.6/6 

ผ๎ูเรียน นานาชาติ Thailand In-
ternational 

Mathematical 
Olympiad 

(TIMO)” 

 

23.รางวัล Bronze Award (เหรียญเงิน) 
ระดับ Primary4  
โครงการ“Hong Kong International 
Mathematical Olympiad 2020 
(HKIMO)”รอบ Heat Round 
-ด.ช.ธนัช สารารัตน์ ป.5/6 

ผ๎ูเรียน นานาชาติ Hong Kong 
International 
Mathematical 

Olympiad 
2020 (HKIMO) 

 

24.ชนะเลิศล าดับท่ี 1 ระดับจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู๎ของบริษัทเสริม
ปัญญาจ ากัด ผลการสอบความรู๎ภาษาไทย  
-ด.ญ.เอมสุข พูนวศิน ป.1/1 

ผ๎ูเรียน ประเทศ บริษัทเสริม
ปัญญาจ ากัด 

 

25.ชนะเลิศล าดับท่ี 1 ระดับจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู๎ของบริษัทเสริม
ปัญญาจ ากัด ผลการสอบความรู๎ภาษาไทย  
-ด.ญ.อิม่สุข พูนวศิน ป.6/6 

ผ๎ูเรียน ประเทศ บริษัทเสริม
ปัญญาจ ากัด 

 

26.รางวัล Bronze Award (เหรียญ
ทองแดง) “Thailand International 
Mathematical Olympiad 2019 – 
2020” 
-ด.ญ.ไอรินทร์ลดา จ ารองเพ็ง ป.1/1 

ผ๎ูเรียน นานาชาติ Thailand In-
ternational 

Mathematical 
Olympiad 

(TIMO) 

 

27.รางวัล Gold Award 
 (เหรียญทอง) ระดับ Primary1 
“Thailand International Mathemati-
cal Olympiad 2020 – 2021 
(TIMO)” 
-ด.ญ.ไอรินทร์ลดา จ ารองเพ็ง ป.1/1 

ผ๎ูเรียน นานาชาติ Thailand In-
ternational 

Mathematical 
Olympiad 

(TIMO) 

 

 

 

 

 



 

 หน้า ๓๗ 

6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)  
 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได๎รับรางวัล 
หนํวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 2563 ส านักพระราชวัง ระดับกํอนประถมศึกษา 
ขนาดใหญํ 

2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561 ส านักพระราชวัง ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญํพิเศษ 

3.  โรงเรียนมาตรฐานสํูสากล  (มาตรฐาน สช.) - - - 
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - - 
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 

 
7.การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  

 
นโยบายและจุดเน้น มี ไม่มี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 

√  

2. สํงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท๎องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต๎องการจ าเป็นของ
กลุํมเปูาหมายและแตกตํางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

√  

3. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผู๎เรียนและครูให๎มากข้ึน 

√  

4. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร๎างอาชีพ อาทิ การใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพ 

√  

5. พัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความช านาญในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และภาษาองักฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นข้ันตอน 

√  

6. สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถ่ินรํวมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช๎ภาษาอยํางหลากหลาย เพ่ือ
วางรากฐานให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช๎ภาษาท่ีสามในการตํอยอด
การเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

√  

7. ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีหลักคิดที่ถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

√  

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ √  
9. เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

√  

10. สํงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถเป็นอาชีพและสร๎างรายได๎ √  
11. สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ √  
12. พัฒนาครูทุกระดับให๎มีทักษะ ความรู๎ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน๎าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)  และ
ขยายผลการพัฒนาผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) 

√  

13. ให๎ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผํานแผนพัฒนารายบุคคลสูคํวามเป็นเลิศ (Excel-
lence Individual Development Plan :EIDP) 

 √ 
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8.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา   
 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) 4.47 (89.32) 4.39 (87.72) 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) 4.52 (90.32) 4.38 (87.64) 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) 
เป็นการประเมิน SAR ของปี 2562 
( ผลการประเมินท่ีได๎เป็นผลสูงสุดของ
การประเมิน SAR ) 

ด๎านท่ี 1 ดี 
ด๎านท่ี 2 ดี 
ด๎านท่ี 3 .ดี 

ด๎านท่ี 1 ดี 
ด๎านท่ี 2 ดี 
ด๎านท่ี 3 ดี 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
            √ สมาคมคณะกรรมการประสานและสํงเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแหํงประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

             √ สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหํงประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหํงประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหํงประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

ทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 
 

 
 

95 776 772 99.48 4.97 

1.1 ร๎อยละของเด็กมีน้ าหนัก สํวนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

√    766 98.71  

1.2 ร๎อยละของเด็กเคลื่อนไหวรํางกาย
คลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี ใช๎มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได๎ดี 

√    768 98.97  

1.3 ร๎อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสํวนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

√    763 98.32  

1.4 ร๎อยละของเด็กปฏิบัติตนตาม
ข๎อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงตํอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่แวดล๎อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 

√    771 99.36  

มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้   

95 776 

770 99.23 4.96 
2.1 ร๎อยละของเด็กรําเริงแจํมใส          
แสดงอารมณ์ ความร๎ูสึกได๎เหมาะสม 
 

√    775 98.87  

2.2 ร๎อยละของเด็กร๎ูจักยับย้ังชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

√    762 98.20  

2.3 ร๎อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู๎อื่น 

√    768 98.97  

2.4 ร๎อยละของเด็กมีจิตส านึกและ
คํานิยม      ที่ดี 

√    773 99.67  

2.5 ร๎อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล๎าพูด 
กล๎าแสดงออก 

√    774 99.61  

2.6 ร๎อยละของเด็กชํวยเหลือแบํงปัน √    768 98.97  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑท์ี่
ก าหนด 

 2.7 ร๎อยละของเด็กเคารพสิทธิ ร๎ูหน๎าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

√    772 
99.48 

 

 2.8 ร๎อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

√    772 

99.48 

 

 2.9 ร๎อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

√    775 
99.87 

 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

  95 776 767 98.84 
4.94 

 3.1 ร๎อยละของเด็กชํวยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

√  

  766 

98.71  

 3.2 ร๎อยละของเด็กประหยัดและ
พอเพียง 

√    
766 

98.71  

 3.3 ร๎อยละของเด็กมีสํวนรํวมดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมในและนอกห๎องเรียน 

√    
766 

98.71  

 3.4 ร๎อยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เชํน การไหว๎ การย้ิม 
ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู๎ใหญํ ฯลฯ 

√    774 99.42  

 3.5 ร๎อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกตํางระหวํางบุคคล เชํน 
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต๎น 

√    767 98.84  

 3.6 ร๎อยละของเด็กเลํนและท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ แก๎ไขข๎อขัดแย๎งโดย
ปราศจาก 
การใช๎ความรุนแรง 

√    762 98.20  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

  95 776 763 98.32 4.92 

 4.1 ร๎อยละของเด็กสนทนาโต๎ตอบและ 
เลําเร่ืองให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ 

√    773 99.61  

 4.2 ร๎อยละของเด็กต้ังค าถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค๎นหาค าตอบ 

√    761 98.07  

 4.3 ร๎อยละของเด็กอํานนิทานและเลํา
เร่ือง 
ที่ตนเองอํานได๎เหมาะสมกับวัย 

√    761 98.07  

 4.4 ร๎อยละของเด็กมีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก๎ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง 
งําย ๆ ได๎ 

√    758 97.68  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด ผ่านเกณฑท์ี่

ก าหนด 

 4.5 ร๎อยละของเด็กสร๎างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เชํน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทําทาง การเลํน
อิสระ ฯลฯ 

√    752 96.91  

 4.6 ร๎อยละของเด็กใช๎สื่อเทคโนโลยี เชํน 
แวํนขยาย แมํเหล็ก กล๎องดิจิตอล ฯลฯ 
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนร๎ูและแสวงหา
ความร๎ูได๎ 

√    771 99.36  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได๎   - - - - - 
 5.1 ……. - -   - -  
              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

99 4.95 

 
 
 หมายเหตุ   กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จ านวนเด็กผํานเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนเด็กท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร๎อยละ 90.00 – 100             =   ยอดเย่ียม    

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

จุดเน้น : เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 
กระบวนการพัฒนา :  
          โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด ระดับปฐมวัยมีกระบวนการพฒันาคุณภาพเด็ก โดยมีการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมเพื่อสํงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ 
 
          ๑. ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย  
                   1.1 จัดให๎มีการชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง 4 ครั้ง/ปี 
                   1.2 จัดให๎มีการตรวจสุขภาพประจ าปีและดูแลด๎านสุขภาพอนามัย เฝูาระวังโรคภัยท่ีอาจเกิดกับ
เด็กวัย 3-6 ปี โดยได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาล Saint Mary จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพบ๎านแกํนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 
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                     1.3 จัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะหน๎าเสาธงกํอนขึ้นช้ันเรียน กิจกรรมศุกร์หรรษา และ
การบูรณาการผํานการเลํนภายใต๎กิจกรรม 6 หลักภายในห๎องเรียน 
                     1.4 จัดกิจกรรมชํวยเหลือเด็กท่ีมีน้ าหนักอ๎วนเกินเกณฑ์ผํานกิจกรรมกายบริหาร และแนะ
ค าแนะน าหลักปฏิบัติตนท่ีถูกต๎องจากครูรวมถึงประสานขอความรํวมมือจากผ๎ูปกครอง 
                      1.5 จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
                      1.6 จัดหลักสูตรวํายน้ าให๎เรียนวํายน้ าเบ้ืองต๎น ๕0นาที/ห๎อง/สัปดาห์ รวมถึงจัดให๎มีการแขํงขัน
วํายน้ าประจ าปีเนื่องในโอกาสกิจกรรมกีฬาสีภายใน  
                      1.7 จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจ าบ๎าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นไว๎ประจ าห๎องเรียน
ทุกห๎องเรียน 
                      1.8 สํงเสริมกิจกรรมสวยกํอนกลับบ๎าน โดยเน๎นการล๎างหน๎าทาแปูง หวีผมแตํงตัวให๎สะอาด
เรียบร๎อยพร๎อมท ากิจกรรมหลังต่ืนนอนและรอผ๎ูปกครองรับกลับบ๎าน 
                          จากการรํวมโครงการและกิจกรรมดังกลําวสํงผลใหเ๎ด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรงมีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแลความสะอาดปลอดภัยของตนเองได๎ คิดเป็นร๎อยละ 99.48 
 
          ๒.การด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
                       2.1 จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เข๎ารํวมท้ังกิจกรรมวันส าคัญของชาติ วันส าคัญทางศาสนา และวัน
ส าคัญอื่นๆ ตามปฏิทินงานของโรงเรียน คือ กิจกรรมวันสุนทรภูํ วันคริสต์มาส  กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันไหว๎ครู 
กิจกรรมบัณฑิตน๎อย   
                      2.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมคํายคุณธรรม ภายใต๎งบประมาณเรียนฟรี 15 
ปี อยํางมคุณภาพ ประเภทกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
                      2.3 จัดกิจกรรมพี่พาน๎องชมโรงเรียน  
                      2.4 จัดกิจกรรมให๎เด็กมีจิตใจท่ีดีงาม รู๎จักแบํงปัน ชํวยเหลือคนอื่นผํานโครงการเมตตาธรรมสํู
ชนบท   กิจกรรมมหาพรต  กิจกรรมกลํุมในห๎องเรียน กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะหน๎าเสาธง   
                          จากการเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําวสํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการทางด๎านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 99.23 
 
          ๓. การด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านสังคม   
                      3.1 จัดกิจกรรมให๎เด็กเข๎ารํวมท้ังกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาวันส าคัญของชาติกิจกรรม PK 
Market  กิจกรรมประกวดการไหว๎  กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน กิจกรรมสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรม  
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบกลํุม  แบบบทบาทสมมุติ แบบโครงงาน เป็นต๎น  
                      3.2 จัดกิจกรรมมอบความรักสํงความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหมํ  
                      3.3 จัดอบรมเล้ียงดูและก าหนดข๎อปฏิบัติให๎เด็กฝึกชํวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  สร๎างวินัยให๎กับตนเองท้ังในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 
                           จากการจัดกิจกรรมดังกลําวอยํางหลากหลาย สํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได๎ คิดเป็นร๎อยละ 98.84 
   
          4. การด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านสติปัญญา  
                      4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมด๎านสติปัญญาผํานกิจกรรม6หลัก เลํนปนเรียน  
                      4.2 จัดกิจกรรมสํงเสริมการคิดผํานการสอนแบบโครงงานและกิจกรรม PK Market  



 

 หน้า ๔๓ 

                      4.3 จัดกิจกรรมสํงเสริมการจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ผํานนิทาน และการเลํนบทบาท
สมมุติ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี  กิจกรรมฉีก ปะตัด กิจกรรมตํอค าคล๎องจอง กิจกรรมคํายวิชาการ กิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์  
                       4.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชํนการเสริมประสบการด๎านคอมพิวเตอร์ การเรียนวํายน้ า การ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษหน๎าเสาธง ( การน าเสนอภาษาไทยวันละค าและ 
English today )  การจัดให๎มีห๎องเรียน IEP ให๎เด็ก/ผ๎ูปกครองได๎เลือกเรียนตามความสนใจ  
                      4.5 หาเวทีแสดงออกให๎เด็กภายในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมแขํงทักษะวิชาการ ให๎เด็กได๎
วาดภาพระบายสี ฉีก ปะติดภาพ แขํงเลํานิทาน ในวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
                      4.6 หาเวทีแสดงออกให๎เด็กภายนอกโรงเรียน โดยสํงเด็กเข๎าแขํงทักษะวิชาการในวันการศึกษา
เอกชน  กิจกรรมแขํงทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมแขํงทักษะโรงเรียนในเครือพระกุมาร 
                      4.7 จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สนทนาโต๎ตอบเลําเรื่องให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจ ฝึกต้ังค าถาม  สร๎างความคิดรวบ
ยอด คิดแก๎ปัญหา คิดสร๎างสรรค์ผลงาน รวมถึงได๎ฝึกใช๎ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ผําน       
                           - โครงการ English Camp  ระดับปฐมวัย   
                           - โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอยํางมีคุณภาพ ประเภทกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน(กิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมคํายวิชาการ)   
                           - กิจกรรมประกวดตํอค าคล๎องจอง 1 -2 พยางค์ 
                           - กิจกรรมการประกวดร๎องเพลงหมูํ  
                           - กิจกรรมประกวดทํองสูตรคูณประกอบทําทาง   
                           - กิจกรรมspelling bee / speech 
                           - กิจกรรมเลํานิทานประกอบส่ือ 
                            จากการจัดกิจกรรมดังกลําวสํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา ส่ือสารได๎  มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู๎ได๎ คิดเป็นร๎อยละ  98.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๔๔ 

     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของ
ท๎องถิ่น 

  5 ข๎อ 5 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยํุน และสอดคล๎องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

√    

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร๎อมและไมํเรํงรัด
วิชาการ 

√    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน๎นการเรียนร๎ูผํานการเลํน และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

√    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต๎องการและ
ความแตกตํางของเด็กปกติและกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่สอดคล๎องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท๎องถิ่น 

√    

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยําง
ตํอเน่ือง 

√    

2 จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ข๎อ 5 
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  √    
2.2 จัดครูให๎มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ √    
2.3 จัดครูไมํจบการศึกษาปฐมวัยแตํผํานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √    
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผํานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    

3 สํงเสริมให๎ครูมคีวามเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์   5 ข๎อ 5 
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความร๎ูความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

√    

3.2 สํงเสริมครูให๎มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

√    

3.3 สํงเสริมครูใชป๎ระสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

√    

3.4 สํงเสริมใหค๎รูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว √    
3.5 สํงเสริมใหค๎รูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช๎ชุมชนแหํงการ
เรียนร๎ูทางวิชาชีพ (PLC)  

√    

4 จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพื่อการเรียนร๎ูอยํางปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ข๎อ 5 

4.1 จัดสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย √    
4.2 จัดสภาพแวดล๎อมภายนอกห๎องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย √    
4.3 สํงเสริมให๎เกิดการเรียนร๎ูที่เป็นรายบุคคลและกลุํม เลํนแบบ
รํวมมือรํวมใจ 

√    

4.4 จัดให๎มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนร๎ู ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เชํน ของเลํน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความร๎ู 

√    

 
 
 
 
   



 

 หน้า ๔๕ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ

 4.5 จัดห๎องประกอบที่เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก √    

5 ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

  
5 ข๎อ 5 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให๎บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนร๎ู 

√    

 5.2 พัฒนาครูให๎มีความร๎ูความสามารถในการผลิตและใช๎สื่อในการ
จัดประสบการณ์ 

√    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช๎สื่อในการจัดประสบการณ์ √    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช๎สื่อมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนา 

√    

 5.5 สํงเสริม สนับสนุนการเผยแพรํการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

√    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เก่ียวข๎องทุกฝุายมี
สํวนรํวม 

  
5 ข๎อ 5 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

√    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

√    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √    
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให๎หนํวยงานต๎นสังกัด 

√  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
โดยผู๎ปกครองและผู๎เก่ียวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม  

√    

7 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได๎   - - 
 7.1-7.5 - -   
  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

30 ข้อ 5 

 
 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลส าเร็จ =   จ านวนข๎อทีป่ฏิบัติในแตํละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  



 

 หน้า ๔๖ 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  

จุดเน้น : ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ รูปแบบ PK Model 
กระบวนการพัฒนา :  

โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด ระดับปฐมวัยมีกระบวนการบริหารและการจัดการให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ดังนี้   
               ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎ครอบคลุมพัฒนาการส่ีด๎าน และสอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น 
ท้ังนี้ได๎ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยูํเสมอ 
               2. จัดครูและผ๎ูดูแลเด็กให๎เพียงพอกับช้ันเรียน อัตราสํวนระหวําง ครู : เด็ก คือ 1 : 25 คน 
               3. สํงเสริมพัฒนาครูระดับปฐมวัยให๎มีความเช่ียวชาญในการอบรมเล้ียงดูและการจัดประสบการณ์ 
ให๎เกิดคุณภาพอยํางตํอเนื่อง ครูมีช่ัวโมงพัฒนาตนเอง ไมํต่ ากวํา 20 ช่ัวโมง/ปี/คน  
               4. จัดสภาพแวดล๎อมท้ังภายนอกภายในห๎องเรียน จัดซื้อจัดหาส่ือเพื่อการเรียนรู๎ ให๎เพียงพอและ
ปลอดภัย เชํน      -จัดให๎มีสนามเด็กเลํนบนพื้นหญ๎าเทียม เครื่องเลํนบุด๎วยนวมเพื่อความปลอดภัยแกํเด็กขณะเลํน 
                      - มุมเหล่ียมเสาอาคารบุด๎วยนวมกันกระแทกเพื่อลดอุบัติเหตุขณะเด็กวิ่งเลํน 
                      - พื้นท่ีระหวํางอาคารเรียนกับสระวํายน้ ามีรั้วรอบขอบชิด  มีประตูเข๎าออกท่ีมีกุญแจล็อค
ปูองกันการเข๎าออกของเด็กโดยไมํได๎รับอนุญาต เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุจมน้ า หรือท าให๎ส่ิงของเสียหาย 
                      - จัดซื้อส่ืออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู๎เสริมประสบการณ์ ให๎กับทุกห๎องเรียนกํอนเปิดปีการศึกษา 
                      - จัดให๎มีบอร์ดปูายนิ เทศเพื่อแสดงผลงานเด็กและให๎ความรู๎  หรือแจ๎งข๎อมูลขําวสาร
ประชาสัมพันธ์แกํเด็กและผ๎ูปกครองท้ังในและนอกห๎องเรียน  
                      - จัดให๎มีห๎องน้ า อํางล๎างมือ ท่ีล๎างหน๎าแปรงฟัน ต๎ูจัดเก็บท่ีนอน กระเป๋าสัมภาระเด็กรายบุคคล 
ภายในห๎องครบทุกห๎องเรียน   อยํางเป็นระบบ และปลอดภัย 
                      - จัดให๎มีมุมประสบการณ์ครบทุกห๎อง (มุมเกม มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อก มุม
หนังสือ  มุมวิทยาศาสตร์/ธรรมชาติ ) 
                      - จัดให๎มีห๎องประกอบการอยํางปลอดภัยและเพียงพอ ( ห๎องคอมพิวเตอร์ /ห๎องดนตรีนาฏศิลป์/
ห๎องศูนย์ส่ืออนุบาล / ห๎องประชุม Saint  Philip /ห๎องจิตรกรน๎อย /ลานโดมท ากิจกรรมหน๎าเวที/ห๎องสมุด) 
                     - จัดท ากรงเหล็กกั้นบริเวณหน๎าตึกปฐมวัยทั้งหมด  เพื่อเฝูาระวังการเข๎าออกของบุคคลภายนอก
โดยไมํได๎รับอนุญาต ประกอบกับเฝูาระวังเรื่องความปลอดภัยให๎กับเด็ก 
               5. จัดบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ดังนี้ 
                        5.1 การบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ : ให๎บริการผํานระบบ Mass school ดังนี้ 
                              ฝุายบริหารงานวิชาการ : ใช๎กับงานวัดผลการศึกษา และงานห๎องสมุด 
                              ฝุายบริหารงานงบประมาณ : ใช๎กับการบริการรับคําธรรมเนียมการเรียนและ
คําธรรมเนียมอื่น/จัดเก็บข๎อมูลทะเบียนนักเรียน/ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน /บริการการเติมเงิน  และงาน
สหกรณ์ร๎านค๎า 
                             ฝุายบริหารงานบุคคล : ใช๎จัดเก็บข๎อมูลบุคลากร /ใช๎สแกนใบหน๎าหรือนิ้วมือเวลาเข๎า
ท างาน-ออกงาน  และใช๎ประมวลรายรายงานข๎อมูลสถิติการมาท างาน  การขาด ลา  มาสาย ของบุคลากรรายวัน 
รายเดือน กระท่ังรายปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                              ฝุายบริหารงานท่ัวไป : ใช๎บริการจ าหนํายสินค๎าท่ีโรงอาหาร 
 
                        5.2 การบริการส่ือการเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์  



 

 หน้า ๔๗ 

                              - ให๎บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช๎จัดประสบการณ์ให๎กับเด็ก 1 คน / 1 เครื่อง  
                               - ทุกห๎องเรียนจัดให๎มีจอทีวีใช๎คํูกับ Computer Notebook  ส าหรับครูใช๎ประกอบการ
จัดประสบการณ์ในห๎องเรียน 
                              - หน๎าเวที  มีบริการเครื่องเสียงส าหรับให๎ครูจัดกิจกรรมหน๎าเสาธง  งานประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย และงานกิจกรรมอื่นๆ ท่ีส าคัญให๎กับเด็กระดับปฐมวัย 
               6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีคุณภาพ  เปิดโอกาสให๎ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมดังนี้ 
                         6.1 โรงเรียนได๎ก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐานดังนี้                
                              มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพเด็ก ต้ังคําเปูาหมายไว๎ที่ร๎อยละ 95  
                              มาตรฐานท่ี 2 ด๎านการบริหารจัดการ ต้ังคําเปูาหมายไว๎ที่ระดับคุณภาพ 4.75 
                              มาตรฐานท่ี 3 ด๎านการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญต้ังคําเปูาหมายไว๎ร๎อยละ95 
                        6.2 จัดท าแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว ปัจจุบันใช๎แผนระยะยาวคือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระหวํางปี 2561-2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ด าเนินงานตามแผนงาน
ภายใต๎วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
                        6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดยเมื่อ
ส้ินปีการศึกษาครูผ๎ูสอนต๎องจัดท ารายงานการประเมินตนเองภายใต๎มาตรฐานและคําเปูาหมายการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพเด็ก และมาตรฐานท่ี 3 ด๎านการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ สํวนมาตรฐานท่ี 2  ให๎ทุกฝุายท่ีมีสวนเกี่ยวข๎องได๎ประเมินคุณภาพและสะท๎อน
ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ท้ังนี้โรงเรียนได๎น าผลการประเมินท่ีได๎ไปสังเคราะห์สํูการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษาตํอไป 
                        6.4 สรุปรายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยผ๎ูรับผิดชอบโครงการและ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องแล๎วน าผลการประเมินท่ีได๎ไปเทียบเคียงกับคําเปูาหมาย  และน าไปสรุปหลอมรวมกับการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา สํงรายงานแกํหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและเผยแพรํแกํสาธารณชนผําน
www.holy.ac.th และเผยแพรํผํานวารสารของโรงเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2564 
                        6.5 น าผลการประเมินท่ีได๎ไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อจัดท าแผนงานโครงการในปีการศึกษา 
2564 สํูการปฏิบัติให๎เกิดคุณภาพอยํางตํอเนื่องโดยเน๎นการมีสํวนรํวม 
                        จากผลการด าเนินการดังกลําวสํงผลให๎ระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษามีคุณภาพ
โดยรวมของระดับปฐมวัย อยูํท่ีระดับ 5 หมายถึงมีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ  บรรจุ ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1 จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมี
พัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  95 27 27 
100 

5 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล √    27 100  

 1.2 จัดท าแผนและใชแ๎ผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

√    27 
 

100 
 

 1.3 จัดกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา โดย ไมํมุํงเน๎น
การพัฒนาด๎านใดด๎านหน่ึงเพียงด๎านเดียว 

√    27 

100  

2 สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์
ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 

  95 27 27  
100 

5 
 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

√    27  
100 

 

 2.2  ให๎เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยําง
อิสระ ตามความต๎องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองตํอวิธีการเรียนร๎ูของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหลํงเรียนร๎ูที่หลากหลาย 

√    27 

100  

 2.3  เด็กได๎เลือกเลํน เรียนร๎ูลงมือ กระท า 
และสร๎างองค์ความร๎ูด๎วยตนเอง 

√    27 100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  95 27 27 
100 

5 
 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมใน
ห๎องเรยีนได๎สะอาด ปลอดภยั และอากาศถํายเท
สะดวก 

√    27 
100  

 3.2  จัดให๎มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

√    27 100  

 3.3  จัดให๎เด็กมีสํวนรํวมในการจัดภาพแวดล๎อม
ในห๎องเรียน เชํน ปูายนิเทศ การดูแลต๎นไม๎  
เป็นต๎น 

√    27 
100  

 3.4  ใชส๎ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับชํวงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู๎ของเด็ก เชํน 
กล๎องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์ส าหรับการเรยีนรู ๎
กลุํมยํอย สื่อของเลํนที่กระตุ๎นใหค๎ิดและหา
ค าตอบ เป็นต๎น 

√    27 

100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  95 27 27 

100 
5 
 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด๎วยเคร่ืองมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

√    27 
100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู๎ปกครองและผู๎เก่ียวข๎องมีสํวนรํวม 

√    27 100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได๎ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอยํางเป็นระบบและตํอเน่ือง 

√    27 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูโดย
ใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนร๎ูทาง
วิชาชีพ 

√    27 
100  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได๎   - - - - - 
 5.1 ………        
               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 
100 

5 
 

 หมายเหตุ   กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จ านวนครูผํานเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร๎อยละ 90.00 – 100             =   ยอดเย่ียม  

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

จุดเน้น : จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
กระบวนการพัฒนา :  
          โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด จัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญมีการด าเนินงานให๎เกิดคุณภาพ ดังนี้
  ๑. จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครูร๎อยละ 100 มี
การวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นและเตรียมการสอนโดยเขียนแผนการสอนเป็นหนํวย สํูการจัดกิจกรรม
สํงเสริมพัฒนาการให๎ครบท้ัง 4 ด๎าน 



 

 หน้า ๕๐ 

       2. สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข โดย 
                - ทบทวนความรู๎เดิมกํอนสอนเนื้อหาใหมํ แล๎วจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม 
                - เปิดโอกาสให๎เด็กเลือกท ากิจกรรมอยํางอิสระ ตามความต๎องการความสนใจ ความสามารถของ
ตนเองผํานกิจกรรมเสรี กิจกรรมเข๎าเลํนตามมุม รวมถึงกิจกรรมกลางแจ๎งในสนามเด็กเลํน  
                - จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เลือกเลํน เรียนรู๎ลงปฏิบัติ และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ผํานการสอนแบบ
โครงงาน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา 
  3.จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ ใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยครูร๎อยละ 100 
                - จัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนได๎สะอาด ปลอดภัย และอากาศถํายเทสะดวก มีการ
จัดมุมประสบการณ์ ตลอดจนมีข๎อตกลงภายในห๎องเพื่อถือปฏิบัติรํวมกัน 
                - จัดให๎มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กอยูํหลังห๎องเรียนและหน๎าห๎องเรียน มพีืน้ท่ีส าหรับมุมประสบการณ์
รองรับการเข๎าเลํนตามมุมอยํางเสรี  และมีพื้นท่ีการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะและกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์เฉล่ียตํอเด็ก 1.95 ตารางเมตร/คน 
                - จัดให๎เด็กมีสํวนรํวมในการจัดภาพแวดล๎อมในห๎องเรียน คือชํวยจัดปูายนิเทศ ชํวยดูแลต๎นไม๎  
บริเวณมุมธรรมชาติภายในห๎องเรียน  รํวมกันปฏิบัติหน๎าท่ีเวรท าความสะอาดห๎อง 
                - จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับเด็กโดยใช๎ส่ือและเทคโนโลยีผํานจอ SMART TV ใหเ๎หมาะสม
เนื้อหา ชํวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู๎ของเด็ก รวมถึงมีการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นทักษะปฏิบัติ  
สํงเสริมทักษะการคิด ผํานการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน แบบสะเต็มศึกษา  การจัดกิจกรรมกลํุมและกิจกรรม
บูรณาการผํานส่ือของเลํนเพื่อกระต๎ุนให๎คิดและหาค าตอบได๎ด๎วยตนเอง 
            4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด๎วยวิธีการสังเกต  สอบถาม  ส ารวจ วิเคราะห์ผลพัฒนาการให๎
ผ๎ูปกครองมีสํวนรํวม และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ ผํานกระบวนการวิจัย 
และนวัตกรรมในการพฒันาและแก๎ปัญหาให๎เกิดการพัฒนาเด็กอยํางตํอเนื่องและหลากหลาย 
           จากการด าเนินงานโดยรวมสํงผลให๎ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญคิดเป็นร๎อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๕๑ 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม ่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอําน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  95 2,311 2,259 97.75 4.89 

1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการอํานใน
แตํละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

√    2,194 94.94  

1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแตํละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

√    2,273 98.36  

1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแตํละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

√    2,290 99.09  

1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตํละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

√    2,277 98.53  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหา 

  95 2,311 2,209 95.59 4.78 

2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรอง
อยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

√    2,275 98.44  

2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

√    2,195 94.98  

2.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีการแก๎ปัญหาอยํางมี
เหตุผล 

√    2,158 93.38  

3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   95 2,311 2,282 98.75 4.94 
3.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู๎ได๎ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

√    2,285 98.87  

3.2 ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์สิง่ใหมํ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

√    2,279 98.62  

 
 



 

 หน้า ๕๒ 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม ่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  95 2,311 2,301 99.57 4.98 

4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

√    2,302 99.61  

4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด๎านการเรียนร๎ู การสื่อสาร การ
ท างานอยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม 

√    2,300 99.52  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  95 2,311 2,311 100 5 

5.1 ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุการเรียนร๎ูตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

√    2,311 100  

6 มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพ 

  95 2,311 2,285 98.87 4.94 

6.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความร๎ู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาตํอ  

√    2,295 99.31  

6.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความร๎ู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

√    2,275 98.44  

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎   - - - - - 
 7.1...     - -  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

  95 2,311 2,310 99.96 4.99 

 1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

√    2,309 99.91  

 1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีคํานิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

√    2,311 100  

2 ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย   95 2,311 2,311 100 5 
2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็น
คุณคําของความเป็นไทย  

√    2,310 99.96  

2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

√    2,311 100  

3 การยอมรับที่จะอยํูรํวมกันบนความแตกตําง
และหลากหลาย 

  95 2,311 2,310 99.96 5 

ร๎อยละของผู๎เรียนยอมรับและอยํูรํวมกันบนความ
แตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

√    2,310 99.96  

  
 
 
 
 
 
 

       



 

 หน้า ๕๓ 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม ่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

4 สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม   95 2,311 2,307 99.81 4.99 
4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยําง
เหมาะสมในแตํละชํวงวัย  

√    2,305 99.74  

4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถอยํูรํวมกับคนอ่ืน
อยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมคีวามขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน 

√    2,308 99.87  

5 โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎   - - - - - 
 5.1...- - -   - -  
                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

99.03 4.95 

 
หมายเหตุ   กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จ านวนผ๎ูเรียนผํานเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผ๎ูเรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร๎อยละ 90.00 – 100             =   ยอดเย่ียม 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

จุดเน้น : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กระบวนการพัฒนา :  
          โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ดระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีกระบวนการพัฒนาท่ีสํงผลตํอคุณภาพตาม
มาตรฐานดังนี้ 
 
      ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
               1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนการส่ือสาร และการคิดค านวณ ผํานโครงการ/กิจกรรมดังนี้            
                     - โครงการพัฒนา 8 กลํุมสาระ  
                     - กิจกรรมคัดกรองผ๎ูเรียนด๎านความสามารถด๎านการอํานรายช้ัน  
                     - กิจกรรมการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนผําน กิจกรรม Brain Food  
                     - กิจกรรมทํองค าศัพท์ภาษาอังกฤษกํอนขึ้นช้ันเรียน 
                     - กิจกรรมแขํงทักษะทางวิชาการ  



 

 หน้า ๕๔ 

           จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านการอําน การเขียนส่ือสารและการคิดค านวณผํานกิจกรรมดังกลําวสํงผล
ให๎นักเรียนได๎รับรางวัลจากการเข๎าแขํงขันกับหนํวยงานภายนอกหลายรางวัล ดังปรากฏในสํวนท่ี 2 
               2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงออกด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ตามธรรมชาติของรายวิชา ผํานการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมกลํุมท่ีเน๎นการน าเสนอ และอภิปรายหน๎าช้ันเรียน 
               3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   เพื่อออกแบบช้ินงาน ประดิษฐ์ช้ินงาน
โดยการเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนผ่านการท า
โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์   และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่ิงของเครื่องใช้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ได๎สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนน าวัสดุเหลือใช๎   หรือขยะมารีไซเคิลให๎เกิดส่ิงประดิษฐ์ใหมํๆ 
ตามแนวคิดและความสามารถของผ๎ูเรียนรายบุคคล ท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์  หรือจรรโลงจิตใจได๎ ท่ีปรากฏชัด
แจ๎งเชํน โคมไฟจากแก๎วน้ า ดอกไม๎สวยด๎วยขยะ การจ าลองมุมห๎องจากเศษวัสดุเหลือใช๎  ท่ีเป็นนวัตกรรมของ
ผ๎ูเรียนท่ีเกิดจากการเรียนคอมพิวเตอร์เชํน การสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP  การประดิษฐ์
ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น สร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ การสร๎าง Web Applications  การ
สร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ การออกแบบช้ินงานผํานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การหาเวทีให๎แสดงออก
สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีความโดดเดํนด๎านเทคโนโลยี 
               4. จัดให๎เรียนคอมพิวเตอร์ 1 ช่ัวโมง/คน/เครื่อง/สัปดาห์  สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการส่ือสาร การสืบค๎นเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนการท างานอยํางสร๎างสรรค์ และมี
คุณธรรม คิดเป็นร๎อยละ 100 
               5. ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได๎ด าเนินการดังนี ้
                       - วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดรายวิชา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวัดด๎านความรู๎ (K) 
/ด๎านทักษะกระบวนการ (P) /ด๎านคุณลักษณะ (A) และด๎านสมรรถนะ (C) สํูการจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร๎างรายวิชา / ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ สํูการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 
                      - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ยํอยรายหนํวย โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูใ๎ห๎เหมาะสมกับ
เนื้อหา ธรรมชาติของวิชา ท้ังนี้กิจกรรมต๎องสัมพนัธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู๎ และการวัดประเมินผล เพื่อให๎บรรลุ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
                      - ก าหนดคําร๎อยละของผลสัมฤทธิ์รายวิชาท่ีคาดหวัง ใน 8 กลํุมสาระ เพื่อน าไปเทียบเคียงกับคํา
เปูาหมายรายปีของสถานศึกษา ดังนี้ 
                              : 5 กลํุมสาระหลัก ( ไทย คณิต วิทย์ ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ) สังคม) เปูาหมาย
ผ๎ูเรียนต๎องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร๎อยละ 70 ขึ้นไป แล๎วน าจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนร๎อยละ 70 ขึ้นไป 
ไปคิดเป็นร๎อยละและเทียบเคียงกับคําเปูาหมายสถานศึกษา (ร๎อยละ 95) 
                              : 3 กลํุมสาระรอง ( ศิลปะ การงาน สุขศึกษาพลศึกษา) เปูาหมายผ๎ูเรียนต๎องมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร๎อยละ 80 ขึ้นไป แล๎วน าจ านวนนกัเรียนท่ีท่ีมีผลการเรียนร๎อยละ 80 ขึ้นไป ไปคิดเป็นร๎อยละและ
เทียบเคียงกับคําเปูาหมายสถานศึกษา (ร๎อยละ 95) 
                      - จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ให๎บรรลุคํา
เปูาหมายรายวิชา และบรรลุคําเปูาหมายของสถานศึกษารายปี ดังปรากฏผลในสํวนท่ี 2 
                      - ศึกษาความก๎าวหน๎าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากความรู๎เดิมสํูการเพิ่มเติมเนื้อหา
ใหม ํพิจารณาจากการทดสอบกํอนเรียน  หลังเรียน 
                      -ศึกษาการบรรลุการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาพิจารณาจากร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระดับดีขึ้นไปเทียบกับคําเปูาหมายสถานศึกษา 



 

 หน้า ๕๕ 

                       -จัดกิจกรรมติว NT / O-NET แล๎วศึกษาความก๎าวหน๎าพบวํา 
 
                    ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3 

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลตําง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร๎อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 (6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด๎านภาษา
(Literacy) 

270 270 40.47 
 

67.98 58.82 61.63 2.81 4.78 มีพัฒนาการ 

ด๎านค านวณ 
(Numeracy) 

270 270 47.46 61.20 55.90 51.89 -4.01 -7.17 ไมํมีพัฒนาการ 

ด๎านเหตุผล 
(Reasoning) 

270 270  60.08  -    

 

     จากตารางผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวํา                 
           ผลพัฒนาการรายสมรรถนะด๎านภาษามีพัฒนาการ  แตํด๎านการคิดค านวณไมํมีการพัฒนา  
           ผลการตัดสินแบบอิงเกณฑ์ ( ร๎อยละ 50 ) ผํานเกณฑ์การประเมินท้ัง 2 สมรรถนะ 
           ผลการตัดสินแบบอิงกลํุมเม่ือเทียบกับคําเฉล่ียร๎อยละระดับประเทศ พบวําสูงกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ
ท้ัง 2 สมรรถนะ 
 

                     ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  

วิชา จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ       

ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตําง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 (6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ภาษาไทย 244 243 56.20 67.05 59.83 65.42 5.59 9.34 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 244 243 43.55 56.98 50.93 67.37 16.44 32.28 มีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร ์ 244 243 29.99 52.31 42.52 37.41 -5.11 -12.02 ไมํมีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 244 243 38.78 48.12 46.45 46.22 -0.23 -0.50 ไมํมีพัฒนาการ 

 

      จากตารางผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวํา                 
           ผลพัฒนาการวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีพัฒนาการแตํวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไมํมีการ
พัฒนา  
           ผลการตัดสินแบบอิงเกณฑ์ ( ร๎อยละ 50 )  ผํานเกณฑ์การประเมิน 2 วิชา คือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สํวนวิชา คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ไมํผํานเกณฑ์ 
          ผลการตัดสินแบบอิงกลํุมเม่ือเทียบกับคําเฉล่ียร๎อยละระดับประเทศ พบวําสูงกวําคําเฉล่ียระดับประเทศท้ัง 
4 วิชา 
                
 
 



 

 หน้า ๕๖ 

                   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิชา จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ       

ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตําง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 (6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 160 159 25.46 31.57 26.34 25.89 -0.45 -1.71 ไมํมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 160 159 29.89 38.53 28.77 29.06 0.29 1.01 มีพัฒนาการแตํไมํ
ถึงร๎อยละ 3  

ภาษาไทย 160 159 54.29 59.87 58.03 57.48 -0.55 -0.95 ไมํมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 160 159 34.38 29.37 32.60 33.76 1.16 3.56 มีพัฒนาการ 

 
      จากตารางผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวํา                 
           ผลพัฒนาการรายวิชามีพัฒนาการ 2 วิชาคือวิชาวิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษ x ภาษาไทยกับ
คณิตศาสตร์ ไมํมีพัฒนาการ 
           ผลการตัดสินแบบอิงเกณฑ์ ( ร๎อยละ 50 )  ผํานเกณฑ์การประเมิน 1 วิชา คือวิชาภาษาไทย สํวนวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไมํผํานเกณฑ์ 
           ผลการตัดสินแบบอิงกลํุมเม่ือเทียบกับคําเฉล่ียร๎อยละระดับประเทศ พบวําสูงกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ 
2 วิชาคือวิชาภาษาไทย  กับ คณิตศาสตร์ สํวนวิชาวิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษต่ ากวําคําเฉล่ียร๎อยละ
ระดับประเทศ 
 
                     ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข๎าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลตําง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร๎อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร๎อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 
2562 

(2) 
2563 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 69 69 26.04 28.55 21.40 21.65 0.25 1.17 มีพัฒนาการแตํไมํ
ถึงร๎อยละ3 

วิทยาศาสตร์ 69 69 32.68 30.06 24.62 29.73 5.11 20.76 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 69 69 44.36 45.26 37.49 40.14 2.65 7.07 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 69 69 29.94 28.98 25.06 25.85 0.79 3.15 มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

69 69 35.93 33.83 33.30 34.41 1.11 3.33 มีพัฒนาการ 

 
      จากตารางผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบวํา                 
           ผลพัฒนาการรายวิชาไมํมีพัฒนาการท้ัง 5 วิชา 
           ผลการตัดสินแบบอิงเกณฑ์ ( ร๎อยละ 50 )  ไมํผํานเกณฑ์ท้ัง 5 วิชา 
           ผลการตัดสินแบบอิงกลํุมเม่ือเทียบกับคําเฉล่ียร๎อยละระดับประเทศ พบวําต่ ากวําคําเฉล่ียระดับประเทศ
ท้ัง 5 วิชา 
 



 

 หน้า ๕๗ 

           ความก้าวหน้าในผลการทดสอบอื่นๆ  พิจารณาจากการเข๎าแขํงขันกับองค์กรภายนอกพบวําจ านวน
รายการเกินกวําร๎อยละ 90 ของจ านวนรายการท่ีสํงเข๎าแขํงขัน ได๎รับรางวัลกลับมา 
              6. จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานให๎ครบทุกมาตรฐาน ตัวชี้วัดรายปีท้ังงานบ๎าน งานเกษตร งาน
ประดิษฐ์และงานชําง รวมถึงงานสํูอาชีพอื่น และมีการทดสอบวัดความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมถึงวัดเจตคติท่ีดีใน
การศึกษาตํอตํองานอาชีพ ตลอดจนมีการประเมินความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การท างาน
หรืองานอาชีพ 
 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โรงเรียนได๎ด าเนินการดังนี ้
                     1.1 ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแล๎วบูรณาการลงในหลักสูตรทั้ง 8 ข๎อ 
                     1.2 จัดท าคํูมือประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นระดับชํวงช้ัน ป.1-ป.3 ,ป.4-6,ม.1-3 และ 
ม.4-6  
                     1.3 จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมแผนงานโครงการเพื่อสํงเสริมและขับเคล่ือน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังกลําวอยํางตํอเนื่อง 
                     1.4 จัดการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 8 ข๎อ โดยครูประจ าวิชาท้ัง 8 กลํุมสาระ แล๎ว
บรรจุไว๎ใน ปพ.5 และในระบบ Mass school  
                     1.5 อื่นๆ ได๎เข๎ารํวมกับวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อสร๎างเครือขํายทางการศึกษาท่ีมุํงสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมองค์กรท่ีกระทรวงวัฒนธรรมก าหนด จ านวน 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  สํงผลให๎
ผ๎ูเรียนมีพฤติกรรมเป็นผ๎ูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกามีคํานิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผ๎ูเรียนผํานเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 8 
ข๎อ คิดเป็นร๎อยละ 100 
 
               2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมความภูมิใจ
ในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ดังนี ้
                      - ก าหนดการไหว๎เป็นจุดเน๎นหนึ่งของโรงเรียนใน 4 จุดเน๎น 
                     - สํงเสริมให๎ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนาท้ังโรงเรียนนิมนต์พระมารับบิณฑบาตท่ี
โรงเรียน และแนะน านักเรียนให๎ไปท าบุญกับครอบครัวท่ีบ๎าน 
                     - สํงนักเรียนเข๎ารํวมท าบุญเน๎นการบริจาคทาน  สํงผลให๎นักเรียนรู๎จักแบํงปัน  เอื้อเฟื้อตํอผ๎ูอื่น 
                     - อื่นๆ จัดกิจกรรมโครงการสํงเสริมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทยด๎วยการแตํงกายท่ี
เน๎นผ๎าไทย หรือชุดไทย ในวันส าคัญตํางๆ   ของโรงเรียนและชุมชน เชํนวันภาษาไทย หรือการแตํงกายเมื่อเข๎า
รํวมงานประเพณีประจ าจังหวัด โดยการสวมชุดไทยท่ีตัดด๎วยผ๎าไหม หรือผ๎าไทยลายสาเกต ท้ังครูและนักเรียน 
สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย และผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
 
               3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมในรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนในรูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎  กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี  
รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมคําย Talented   English Camp กิจกรรมสอนค าสอน กิจกรรม
ธรรมยุวฑูต เป็นต๎น  สํงผลให๎ผ๎ูเรียนยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย  เช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 



 

 หน้า ๕๘ 

                4.สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงออกทั้งด๎าน
รํางกาย  อารมณ์จิตใจ รวมถึงสังคม   ผํานกิจกรรมการแสดงตํางๆ หน๎าเวที เชํนกิจกรรมการแสดงบนเวทีเนื่องใน
โอกาสวันภาษาไทย วันคริสต์มาส วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแสดงผลงานผ๎ูเรียนด๎านดนตรีและนาฏศิลป์  รวมถึง
กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นต๎น สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย ผ๎ูเรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข 
เข๎าใจผ๎ูอื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผ๎ูอื่น 
 

     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม ่
ปฏิบตั ิ

1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
5 ข๎อ 5 

1.1  ก าหนดเปูาหมายที่สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น วัตถุประสงคข์อง
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต๎นสังกัด 

√    

1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล๎อง เชื่อมโยง           
กับเปูาหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแหํงชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต๎นสังกัด 

√    

1.3 ก าหนดเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันตํอ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

1.4 น าเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผํานความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

√    

1.5 น าเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรํ 
ตํอสาธารณชน 

√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ข๎อ 5 
2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ  √    
2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเน่ือง 

√    

2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

√    

2.4 สถานศึกษามีการน าข๎อมูลมาใชใ๎นการพัฒนาสถานศึกษา √    
2.5 สถานศึกษาให๎บุคลากรและผู๎ทีเก่ียวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการ
จัดการศึกษา 

√    

3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน
ตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 

  5 ข๎อ 5 

3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด๎านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

√    

3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด๎านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต๎องการของผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท๎องถิ่น 

√    

3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎น
คุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

√    

3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุํมเปูาหมาย  

√    

3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    



 

 หน้า ๕๙ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม ่

ปฏิบตั ิ
4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ข๎อ 5 
 4.1 สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บคุลากร ให๎มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
√    

 4.2  จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ √    
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเขา๎มาใช๎ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
√    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มผีลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

√    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอยํางที่ดีที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

√    

5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

  
5 ข๎อ 5 

 5.1 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายในห๎องเรียน ที่เอ้ือ
ตํอการเรียนรู๎ และค านึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.2  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายนอกห๎องเรียน ที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎ และค านึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.3  จัดสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุํม 

√    

 5.4  จัดสภาพแวดล๎อมทางสังคม ที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎ และมีความปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล๎อม
ตามศักยภาพของผู๎เรียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ๎

  
5 ข๎อ 5 

 6.1  ได๎ศึกษาความต๎องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.4  ให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

√    

 6.5  ติดตามผลการใช๎บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช๎ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม ่

ปฏิบตั ิ
7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎   - - 
 7.1-7.5 - -   
   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

30 ข้อ 5 
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  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลส าเร็จ =   จ านวนข๎อที่ปฏิบัติในแตํละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2   

จุดเน้น : ระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพและน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
กระบวนการพัฒนา :  
1.การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน โรงเรียนได๎ด าเนินการดังนี ้
           1.1 ก าหนดเปูาหมายท่ีสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต๎นสังกัด โดยปีการศึกษา 2563 โรงเรียนก าหนดคํา
เปูาหมายด๎านผ๎ูเรียนและด๎านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญไว๎ไมํต่ ากวําร๎อยละ 95  สํวนด๎าน
การบริหารและการจัดการก าหนดไว๎ที่ระดับคุณภาพ 4.75 ขึ้นไป ดังก าหนดในภาคผนวก ก 
           1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล๎อง เช่ือมโยงกับเปูาหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาลและต๎นสังกัด ดังปรากฏในสํวนท่ี 2 ของรายงานการประเมินตนเอง 
           1.3 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเน๎นการมีสํวนรํวมและ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได๎ให๎ความเห็นชอบกํอนน าไปใช๎ 
   

  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      โรงเรียนได๎ด าเนินการดังนี ้
           2.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ ผํานแผนงานโครงการท่ีก าหนดไว๎ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต๎โครงสร๎างการบริหารงาน 5 ฝุายของโรงเรียน คือ ฝุายบริหารงานวชิาการ  ฝุาย
บริหารงานงบประมาณ   ฝุายบริหารงานท่ัวไป ฝุายบริหารงานบุคคล และฝุายบริหารงานจิตตาภิบาล และ 
มีการน าแผนไปปฏิบัติไปใช๎จริง และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่องดัง
ปรากฏในสรุปโครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 

      2.2 มีการบริหารอัตราก าลังให๎เพียงพอและครบช้ัน รวมถึงมีการจัดอบรมพัฒนาครูทั้งระบบกํอนเปิด
ภาคเรียนท่ี 1 และกํอนเปิดภาคเรียนท่ี 2 เป็นปีๆ ไป ดังปรากฏในสรุปโครงการของฝุายบริหารงานบุคคล       
      2.3 จัดทรัพยากรทางการศึกษาให๎เพียงพอ  และค๎ุมคํา รวมถึงจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เข๎มแข็ง
ท้ัง 5 ข้ันตอน คือ 1.การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2.คัดกรองนักเรียน    3. สํงเสริมและพัฒนา  
4. การปูองกันและการชํวยเหลือ  5. การสํงตํอนักเรียน   

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  



 

 หน้า ๖๑ 

      2.4 ระบบการนิเทศภายใน กรณีการนิเทศแผนงานโครงการได๎จัดท าเป็น 3 ระยะ คือระยะกํอน
ด าเนินการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได๎ ระยะด าเนินการเพื่อพิจารณาวําเป็นไปตามแผน
หรือไมํ และระยะหลังด าเนินการวําบรรลุเปูาหมายเพียงใด   ต๎องปรับปรุงแก๎ไขอะไรบ๎าง แล๎วสถานศึกษาจะ
น าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  โดยเน๎นให๎บุคลากรและผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย
มีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา    นอกจากนั้นยังมี
โครงการนิเทศภายในเพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูรายบุคคล   ดังปรากฏในโครงการ
นิเทศภายในของฝุายบริหารงานวิชาการ 

 

3.การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
โรงเรียนได๎ด าเนินการโดย 
          3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ  
          3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎านการพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของผ๎ูเรียน ท่ี
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาชุมชนและท๎องถิ่นโดยมีห๎องเรียน Talented ป.4-ม.3 ห๎องเรียน IEP ป.1-ป.6 
          3.3 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลํุมเปูาหมาย โดยมีการประเมิน
การใช๎หลักสูตร  และมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคมอยูํเสมอ เป็นปีๆไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๖๒ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม ่

ปฏิบตั ิ บรรจุ 
ผ่านเกณฑท์ี่

ก าหนด 

1 จัดการเรียนร๎ูผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

  95 85 83 97.65 4.88 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนร๎ูตามมาตรฐานการ
เรียนร๎ู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนร๎ู โดยผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

√    85 100  

1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได๎จริง 

√    85 100  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะ
ส าหรับผู๎ที่มคีวามจ าเป็น และต๎องการความ
ชํวยเหลือพิเศษ  

√    78 91.76  

1.4  ฝึกทักษะให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ และน าเสนอ
ผลงาน 

√    81 95.29  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

√    85 100  

2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงํเรียนร๎ูที่
เอ้ือตํอการเรียนร๎ู 

  95 85 83 97.65 4.88 

 2.1 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู๎ 

√    84 98.82  

 2.2 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู๎ 

√    80 94.12  

 2.3 สร๎างโอกาสใหผ๎ู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

√    85 100  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   95 85 84 98.82 4.94 

 3.1 ผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

√    84 98.82  

 3.2 ผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกัน
อยํางมีความสุข 
 

√    84 98.82  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

 
ไม ่

ปฏิบตั ิ
บรรจุ ผ่านเกณฑท์ี่

ก าหนด 

4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

  95 85 84 98.82 4.94 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนร๎ูอยํางเป็นระบบ 

√       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช๎เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนร๎ู 

√       

 4.3 เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องมี
สํวนรํวมในการวัดและประเมินผล 

√       

 4.4 ใหข๎๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อน าไปใช๎ใน
การพัฒนาการเรียนร๎ู 

√       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 

  95 85 85 100 5 

 5.1 และผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยน
ความร๎ูและประสบการณ์ในการจัดการเรียนร๎ู 

√       

 5.2 น าข๎อมูลปูอนกลับไปใชใ๎นการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนร๎ูของตนเอง 

√       

6 โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎   - - - - - 
 6.1…..        
                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

98.56 4.93 

 หมายเหตุ   กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จ านวนครูผํานเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

จุดเน้น : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
กระบวนการพัฒนา :  
         1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

                     โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน๎น
ให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ดังนี ้
                   1.1 ครูทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเองด๎านผ๎ูเรียนและด๎านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีสถานศึกษาก าหนด เมื่อส้ินปีให๎รายงานผลการประเมินตนเองดังกลําว  
                   1.2 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริงและสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ คิดเป็นร๎อยละ 100 
                   1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะส าหรับผ๎ูท่ีมีความจ าเป็น และต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ
โรงเรียนได๎คัดกรองผ๎ูเรียนด๎านการอํานอันดับแรกทุกช้ัน  หากพบนักเรียนท่ีอํานไมํออกจะสํงตัวนักเรียนกลํุม
ดังกลําวไปพัฒนาการอํานในช่ัวโมงลดเวลาเรียน   เมื่อมีความสามารถในการอํานเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู๎ได๎แล๎ว        
จะสํงเข๎าห๎องเรียนตามปกติตํอไป 
                   
        2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                2.1 โรงเรียนสํงเสริมสนับสนุนให๎ครู ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎โดยโรงเรียนได๎
จัด SMART TV กับกับครูทุกห๎องเรียน  ครูสามารถเช่ือมตํอกับ Computer Note Book ใช๎จัดกระบวนการเรียนรู๎
ผําน Internet ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 100 
                2.2  ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎    สร๎างโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ครูได๎มอบหมายให๎ผ๎ูเรียนไปสืบค๎นด๎วยตนเองเป็นสํวนใหญํ  
 
       3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.1 สํงเสริมให๎ครูผ๎ูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก   มีการนิเทศ
ก ากับติดตามโดยผ๎ูอ านวยการโรงเรียนรํวมกับหัวหน๎าฝุายบริหารงานวิชาการและหัวหน๎าฝุายบริหารงานบุคคล
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/คน 
               3.2 สํงเสริมให๎ครูผ๎ูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎กันและกันภายในกลํุมสาระ ผําน
กระบวนการ PLC รวมถึงใช๎กระบวนการวิจัยในการแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 
 
      4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              4.1 จัดใหม๎ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ โดยการนิเทศ
แผนการจัดการเรียนรู๎กํอนสอน สังเกตช้ันเรียนหรือนิเทศช้ันเรียน และติดตามการบันทึกหลังสอน 
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              4.2 มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการ
เรียนรู๎โดยการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นโครงสร๎างรายวิชา สํูการท าโครงสร๎างหนํวย พร๎อมก าหนดอัตราสํวน
คะแนนเก็บระหวํางเรียนกับคะแนนสอบ เป็น 70 : 30 ใน 5 กลํุมสาระหลัก และ 80 : 20 ใน 3 สาระรอง 
มีการก าหนดปฏิทินการจัดสอบท้ังระบบ 4 ครั้ง/ปี คือ กลางภาค 1 ,ปลายภาค 1 ,กลางภาค 2 และปลายภาค 2  
โดยครูจะทดสอบเฉพาะด๎านความรู๎และทักษะ (K  และ P) สํวนด๎านคุณลักษณะและสมรรถนะ (A และ C )  
              4.3 เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวัดและประเมนิผล 
ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียนเพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู ๎
 
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
           โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ แกผ๎ูํมีสํวนเกี่ยวข๎องโดยการ
รํวมกันแลกเปล่ียนความรู๎และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ การน าข๎อมูลปูอนกลับไปใช๎ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของตนเอง ผํานการประชุมยํอย  การประชุมประจ าเดือน การท า PLC ภายในกลํุมสาระ 
 
       มาตรฐานที่...........  (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) ไม่มี 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน/ครู (คน) 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑท์ี่
ก าหนด 

         

         

สรุปผลการประเมิน   

 
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

ไม่มี 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย   
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก 4.95 
1. มีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ 
2. มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
3. มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
4. มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู๎ได๎ 
5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎...  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด๎าน สอดคล๎องกบับริบทขอท๎องถ่ิน 
2. จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน 
3. สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 
4. จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 
5. ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เก่ียวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 
7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎...  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 5 
1. จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏบิัติอยํางมีความสุข 
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎...  

มาตรฐานที่
.... 

  

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย 4.98 

 
การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ 

1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐาน
การศึกษา 

ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเย่ียม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  ก าลังพัฒนา  =   1 



 

 หน้า ๖๗ 

 
2. หาระดับคุณภาพของแตํละมาตรฐาน ดังนี้ 

2.1 หาคะแนนเฉล่ียของแตํละมาตรฐานโดยใช๎สูตร 
คะแนนเฉล่ียแตํละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแตํละมาตรฐาน 

               จ านวนประเด็นการพิจารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉล่ียแตํละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

 

  เชํน คะแนนเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1       = 4+5+4+4  =   17      = 4.4    = ดีเลิศ 
            4                 4 

หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากวํา .5 ปัดลง ต้ังแตํ .5 ปัดขึ้น 
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

3.1 หาคะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมินคุณภาพโดยใช๎สูตร 
คะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมินคุณภาพ = ผลรวมคะแนนเฉล่ียของแตํละมาตรฐาน 
                              จ านวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉล่ียสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เชํน คะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมินคุณภาพ    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98    = 4.33    = ดี

เลิศ 
                       3                    3 

หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากวํา .5 ปัดลง ต้ังแตํ .5 ปัดขึ้น 
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*** สรุปผลการประเมินคุณภาพคิดแบบเดียวกับระดับปฐมวัย*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของผู้เรียน 4.95 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอาํน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรูท๎ักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
7. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
8. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
9. การยอมรับที่จะอยํูรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
10. สุขภาวะทางราํงกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 
1. มีเปูาหมายวิสัยทศัน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมาย 
4. พัฒนาครแูละบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได๎...  

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.93 
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
6. โรงเรียนเพิ่มเติมได๎...  

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.96 
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3. จุดเด่น  
    ระดับปฐมวัย   
 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
1.เด็กมีรํางกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ 
2.เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ย้ิม ไหว๎ ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู๎ใหญํ 
3.เด็กสร๎างสรรคผ์ลงานตามความคิดและจินตนาการและแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสมกับวัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1.โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมสิ่งอ านวยความสะดวกให๎บริการด๎านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอ และมีระบบการดูแลชํวยเหลือเด็กให๎ปลอดภัยอยํูเสมอ 
2.โรงเรียนสํงเสริมและพัฒนาครูบคุลากรด๎านวิชาชีพอยํางตํอเน่ือง 

  3.มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถ่ินที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน และสอดคล๎องกับบริบทของท๎องถ่ิน 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.มีการจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านที่เหมาะสมกับวัย 
2.สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง ผํานการเลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุขตามความต๎องการ ความสนใจ จากแหลํง
เรียนรู๎ที่หลากหลาย 
3.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผ๎ูเรียนมีความสามารถด๎านการอํานสามารถใช๎เป็นพื้นฐานในการเรียนรูไ๎ด๎เกินกวําร๎อยละ 90 
2. ผ๎ูเรียนมีความโดดเดํนด๎านวิชาการ ด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลมากมาย 
3. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงามสามารถอบรมส่ังสอนปรับเปล่ียนพฤติกรรมให๎ดีขึ้นได๎ 
4. ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจกล๎าคิดกล๎าแสดงออก 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีความพร๎อมท้ังด๎านบุคลากร ด๎านงบประมาณ ด๎านส่ืออุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ และด๎านการ
บริหารจัดการ มีครูครบช้ัน   จบตรงเอก  สอนตรงกับเอกเป็นสํวนใหญํ 
2. ผ๎ูบริหารใช๎หลักกระจายอ านาจในการบริหารจัดการภายใต๎โครงสร๎างการบริหารงาน 5 ฝุาย เน๎นการมีสํวน
รํวม บริหารจัดการเชิงรุกท่ีมุํงผลสัมฤทธิ์ ใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  
3.โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา ลงในแผนระยะยาว 
(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ขับเคล่ือนผํานแผนระยะส้ัน (แผนปฏิบัติการประจ าปี) รวมถึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ( หลักสูตร ) ให๎ทันสมัย   สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ มีการน าหลักสูตรไปใช๎
และมีการประเมินการใช๎หลักสูตรสํูการพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขทุกปี   
4.โรงเรียนมีการพัฒนาครูให๎มีความเช่ียวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เกินกวํา 20 ช่ัวโมง/ปี/คน รวมถึงมี
การจัดสภาพแวดล๎อมบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ จัดหาส่ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 
  ระดับปฐมวัย  
 
คุณภาพของเด็ก 
1.สํงเสริมให๎เด็กใช๎ค าศัพท์ภาษาอังกฤษบอกช่ือสัตว์ ส่ิงของท่ีอยูํรอบตัวโดยใช๎ค าคล๎องจองเป็นภาษาอังกฤษ  
2.สํงเสริมให๎เด็กฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช๎จินตคณิต 
3.สํงเสริมเด็กคิดอยํางเป็นเหตุเป็นผล คิดแก๎ปัญหา โดยการเรียนภาษาผําน Coding 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.สํงเสริมให๎ครูทุกคนมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชํน การผลิตส่ือ การตกแตํง จัดดอกไม๎ จัดผ๎า  
2.กระต๎ุนครูให๎ออกแบบนวัตกรรมสํงเสริมการคิดให๎เหมาะสมตามวัยทุกคน ทุกระดับช้ัน และสํงเสริมให๎จัดท า
วิจัยในช้ันเรียนท้ังระบบ 
3.การบริหาร และการจัดการขยะในโรงเรียนอยํางเป็นระบบ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.จัดประสบการณ์ให๎เด็กท ากิจกรรมเป็นกลํุม 
2.การจัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กได๎มีการคิดและการตัดสินใจด๎วยตนเองมากขึ้น 
3.พัฒนาครูเรื่องการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน   และน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์จริงอยํางมีความหมาย 

 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให๎ผํานมีผลการเรียนระดับดี ทุกกลํุมสาระ ทุก
สายช้ัน เพื่อให๎บรรลุคําเปูาหมายของสถานศึกษา 
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์การวัดผลระดับชาติให๎มีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 3  
3.พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมให๎โดดเดํนและหลากหลาย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนาแผนงานโครงการให๎ครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัดด๎านผ๎ูเรียนด๎านการบริหารจัดการท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ 
2. กระต๎ุนครูให๎จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและการสอนท่ีเป็น Active Learning ท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติ
วิชาทุกกลํุมสาระ 
3. นิเทศเชิงลึกเพื่อมุํงพัฒนาคุณภาพมากกวําการนิเทศเพื่อได๎ข๎อมูลเชิงปริมาณ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏบิัติและสํงเสริมทักษะการคิดท่ีหลากหลาย 
2.กระต๎ุนครูให๎จัดท าคลิปวิดิโอการสอน ผําน Internet เพื่อสํงเสริมผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎เพิ่มเติมเม่ืออยูํท่ีบ๎าน 
3.พัฒนาครูเรื่องการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน   และน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์จริงอยํางมีความหมาย 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
     5.1. พัฒนาทักษะการคิดจ าแนก แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรองอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจให๎มากขึ้น 
     5.๒ พัฒนาครูให๎ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนท่ีมีการน าผลการวิจัยไปใช๎จริง และกระต๎ุนการสร๎าง
นวัตกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู๎ให๎หลากหลาย 
     5.3 พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 
6. ความต้องการช่วยเหลือ  
     6.๑ เทคนิควิธีการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นนวัตกร  
     6.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3  ม.6  และวิทยาศาสตร์ ป.6 
     6.3 วิธีการเขียนรายงาน Best Practice 
     6.4 วิธีการเขียนรายงานความโดดเดํนของสถานศึกษา 
     6.5 การพัฒนาสถานศึกษา 
 
7.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี)  
 ความโดดเดํน หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสํงเสริมสถานศึกษาเป็นต๎นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด๎านตํางๆ เรํงรัดคุณภาพสถานศึกษาสํูการเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและ
พร๎อมส าหรับการแขํงขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเดํนให๎พิจารณาจากสัดสํวน ร๎อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณ
ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดับท๎องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอยําง
ตํอเนื่อง (ท้ังนี้ กรณีท่ีได๎รับรางวัลให๎ระบุข๎อค๎นพบท่ีแสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ท่ีต๎องการของสถานศึกษา 
หนํวยงานท่ีมอบรางวัล และระบุปีท่ีได๎รับรางวัลโดยต๎องไมํเกิน 2 ปี ย๎อนหลัง)   

  

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา  

          โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ดพัฒนาความโดดเดํนสถานศึกษาด๎วย PK Model ประกอบด๎วยการพัฒนา
คุณภาพ 3 ระบบคือ 
               1.ระบบบริหารจัดการคุณภาพ Quality Management System 
               2.ระบบการเรียนรู๎คุณภาพ Learning System  
               3.ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน Student Care System 

 
ความโดดเดํนของสถานศึกษา 

ได๎รับการยอมรับเป็นต๎นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท๎องถิ่น/
ภูมิภาค 
(C 1) 

1. ด๎านการบริหารจัดการ  √  
2. ด๎านเด็ก - √ - 
6. ด๎านผ๎ูเรียน √   
7. ด๎านครู  √  
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แผนภาพการน าองคก์รของโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอ็ด PK MODEL 
 

 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planing,Motivation,Responsibity,
Management,Obligation, 

Accomplishment 
 

 

 

 

Quality Management System, 

Learning System, 

 Student Care System  

Student,Teacher, 

Stakeholders 

PK 
MODEL 
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                                         ภาคผนวก 
    
1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความส าเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2. รายงานการประชุมหรือการให๎ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
3. ค าส่ังแตํงต้ังคณะท างานจัดท า SAR  
4. หลักฐานการเผยแพรํ SAR ให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องหรือสาธารณชนรับทราบ  
5. แผนผังอาคารสถานท่ี   
6. โครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียน   
7. โครงสร๎างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน   
8. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนต๎องการแนบประกอบ  
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1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศกึษา
และค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของโรงเรียนระดับปฐมวัย  
และระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน   
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนพระกมุารร้อยเอ็ด 
 

เรื่อง     การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศกึษาของโรงเรียน 
          ระดับปฐมวัยและระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 
 
    ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และจากให๎มีการ
ประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ 
แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมี
มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หนํวยงาน
ต๎นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาสํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เพื่อให๎การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระกุมา รร๎อยเอ็ดเป็นไป 
อยํางมีประสิทธิภาพ ตามประกาศดังกลําว โรงเรียนจึงได๎ก าหนดมาตรฐานและประกาศคําเปูาหมายระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว๎ดังตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๗๖ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเป้าหมาย 
๑. 
คุณภาพเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได๎ 

ร๎อยละ ๙๕ 

๑.๒ มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได๎ 

ร๎อยละ ๙๕ 

๑.๓ มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ร๎อยละ ๙๕ 

๑.๔ มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา ส่ือสารได๎ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู๎ได๎ 

ร๎อยละ ๙๕ 

๒.
กระบวนกา
รบริหาร
และการ
จัดการ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด๎าน สอดคล๎องกับบริบท
ของท๎องถิ่น 

ระดับคุณภาพ 
๔.7๕ 

๒.๒ จัดครูให๎เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับคุณภาพ 
๔.7๕ 

๒.๓ สํงเสริมให๎ครูมีความเช่ียวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ 
๔.7๕ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล๎อมและส่ือเพื่อการเรียนรู๎  อยํางปลอดภัยและ 
      เพียงพอ  

ระดับคุณภาพ 
๔.7๕ 

๒.๕ ให๎บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู๎เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ระดับคุณภาพ 
๔.7๕ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายมี
สํวนรํวม 

ระดับคุณภาพ 
๔.7๕ 

๓.การจัด
ประสบการ
ณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยําง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ร๎อยละ ๙๕ 

๓.๒ สร๎างให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมี
ความสุข 

ร๎อยละ ๙๕ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ร๎อยละ ๙๕ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเต็มตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน 
      พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร๎อยละ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๗๗ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๓ ตัวบ่งชี ้

 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเป้าหมาย 

๑.คุณภาพ
ของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน ร๎อยละ ๙๕ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน ร๎อยละ ๙๕ 

๒.
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับคุณภาพ 
 ๔.7๕ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
 ๔.7๕ 

๒.๓ ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบ
ด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเปูาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
 ๔.7๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 
 ๔.7๕ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 ๔.7๕ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู๎ 

ระดับคุณภาพ 
 ๔.7๕ 

๓.
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

ร๎อยละ ๙๕ 

๓.๒ ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอ
การเรียนรู ๎

ร๎อยละ ๙๕ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร๎อยละ ๙๕ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 

ร๎อยละ ๙๕ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ๎

ร๎อยละ ๙๕ 

 
 
            ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
                                                   ลงช่ือ 
                                                  ( บาทหลวงดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย ) 

                             ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด 

 
 
 
 



 

 หน้า ๗๘ 

 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุมหรือการใหค้วามเห็นชอบ SAR 
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๗๙ 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คร้ังที่ 4 / ๒๕๖๓ 

ในวันจันทร์ที ่ ๕  เมษายน ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุม ส านักบริหาร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

รายชื่อผู้มาประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

1. บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย  ประธาน    
2. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์   รองประธาน 
3. ดร.เพิ่มพูล  รํมศรี    ผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา 
4. ดร.สุวัฒนพงษ์  รํมศร ี   ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
5. นายสุวิทย์   งามสนิท    ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
6. นายวีรศักดิ์  ศิลาวรรณ   ผ๎ูแทนผ๎ูปกครอง 
7. นางศิริธร  ค าแสงดี    ผ๎ูแทนครู 
8. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน   ผ๎ูแทนครู 

 

รายช่ือผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 

๑. นางวริศรียา   ธนชัยบุญเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๘๐ 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

คร้ังที่ 4 / ๒๕๖๓ 

ในวันจันทร์ที ่ ๕  เมษายน ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุมส านักบริหาร  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 

......................................................... 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หน้า ๘๑ 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

    เมื่อครบองค์ประชุม ประธานโดยบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย  ผ๎ูจัดการโรงเรียนพระกุมาร 

ร๎อยเอ็ด  สวดภาวนากํอนการประชุม  พร๎อมท้ังได๎กลําวต๎อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมประชุม               
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ ๑        เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ ๒        รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม     รับรองรายงาน 

วาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ  

3.1   ด๎วยมาตรการการเฝูาระวังการแพรํระบาดของเช้ือ COVID-19  โรงเรียนจึงประกาศให๎ 
บุคลากรโรงเรียนหยุดท างานท่ีบ๎าน ต้ังแตํวันเสาร์ท่ี 10 เมษายน 2564 จนกวําจะมีประกาศทางการกระทรวง ฯ 

3.2   การเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 256๔  โดยใช๎ระบบการสมัครออนไลน์ 
                            เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการสมัครเรียน ปีการศึกษา 256๔ ประกอบกับ 
สถานการณ์ COVID-19  ให๎สถานศึกษาปิดท าการ  ดังนั้นโรงเรียนจึงให๎ผ๎ูท่ีสนใจจะสมัครเรียนสามารถสมัครผําน
ระบบออนไลนไ์ด๎  โดยมีแบบฟอร์มให๎กรอกข๎อมูล ถ๎านักเรียนมีเกรดเฉล่ียผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด จะสอบคัดเลือกโดย
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์สามารถมอบตัวได๎ โดยการโอนเงินคําธรรมเนียมการเรียน เข๎าบัญชี
โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด  แล๎วโรงเรียนจะรับมอบตัวเข๎าเป็นนักเรียน  
       ๓.๓  ยกเลิกการเรียนภาคฤดูร๎อน ปีการศึกษา 2564  ในทุกระดับช้ัน  
 

วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา / ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ  
                     ๔.๑  รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR )  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

        ด๎วยฝุายประกันคุณภาพโรงเรียนและผ๎ูอ านวยการโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดท ารายงาน 
ประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  จึงเสนอ                
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองเห็นชอบ 
 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ / อนุมัติ 
                    ๔.๒  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ 

                ด๎วยปีการศึกษา  2563 โรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ดได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบ ๔  จาก สมศ.เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2564 โดยสมศ.ได๎สํงรํางรายงานผลการประเมินลงในแบบ Co 04 
มายังโรงเรียนเพื่อให๎ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนลงลายมือช่ือรับรองรํางรายงานดังกลําว ซึ่งเป็นผลการประเมินเอกสาร
จากรูปเลํมรายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังสองระดับ ทุก
มาตรฐานมีผลการประเมินระดับดี ( เป็นผลการประเมินสูงสุดของการประเมิน SAR ) 
      



 

 หน้า ๘๒ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบเพื่อด าเนนิการต่อไป 

                    ๔.๓  แผนปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
       ฝุายบริหารโรงเรียนได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อน าเสนอ

แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณกํอนน าไปขับเคล่ือนคุณภาพ เสนอตํอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบในแผนปฏิบัติการดังกลําว 
      

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบเพื่อด าเนนิการต่อไป 
 
วาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  
  - 

 

ปิดประชุมเวลา        ๑๒.๐๐  น.  

 

 

 

    ลงช่ือ                                                     ลงช่ือ 

               ( นางวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ )             ( บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย ) 

           ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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3.ค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างานจัดท า SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๘๔ 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ท่ี 25/๒๕64 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 

**************************************** 

                  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕หมวดท่ี ๖ 
วําด๎วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาบัญญัติให๎สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐานท้ังนี้ได๎ก าหนดให๎ทุกโรงเรียนต๎องประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาวํามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบํงช้ีเป็นประจ าทุกปีเพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา๓๙ (๑) แตํงต้ัง
คณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด ดังนี้ 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด๎วย 
        ๑. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์    ผ๎ูอ านวยการ    ประธาน 
        ๒. ซิสเตอร์ศรีสมพร  งามวงศ์         ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการ   รองประธาน 
        ๓. ดร.สุวัฒนพงศ์  รํมศรี               ผ๎ูทรงคุณวุฒิ/กรรมการบริหารโรงเรียน       กรรมการ 
        ๔. นายวีรศักดิ์  ศิลาวรรณ             ผ๎ูแทนผ๎ูปกครอง/ 
                                                   กรรมการบริหารโรงเรียน            กรรมการ  

                                                ๕. นางพานิช   แสนกล๎า               ผ๎ูชํวยฝุายวิชาการ                              กรรมการ 
                                                   หัวหน๎ามาตรฐานท่ี ๑ 

๕.              ๖. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน      ผ๎ูชํวยฝุายวิชาการ                               กรรมการ 
                                                   ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๑ 
        ๗. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์         ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ 

                                          ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๒           
        ๘. นางวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ     ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานงบประมาณ 
                                                    ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๒                            กรรมการ 
        ๙. นางศิริธร   ค าแสงดี                ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

                                         หัวหน๎ามาตรฐานท่ี ๓ 
        ๑๐. นางอนุทิน บูรณปัทมะ           ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๓                            กรรมการ 
       ๑๑. หัวหน๎าสาระ ๘ กลํุมสาระ        ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๓                           กรรมการ 
       ๑๒. หัวหน๎าสายช้ัน ป.๑-ม.๖          ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๒                           กรรมการ 
       ๑๓. นางลดาวัลย์   จันทะคัต หัวหน๎ามาตรฐาน ๒               กรรมการ/เลขานุการ 
 
 



 

 หน้า ๘๕ 

2. ระดับการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด๎วย 
๑. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์  ผ๎ูอ านวยการ               ประธาน 

 ๒. ซิสเตอร์ศรีสมพร  งามวงศ์ ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการ             รองประธาน 
            ๓. นางสาวเตือนใจ   ผลจันทร์     ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 

 ๔. นางศิริธร  ค าแสงดี               ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
 ๕. นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ   ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๖.  ดร.สุวัฒนพงศ์   รํมศรี          ผ๎ูทรงคุณวุฒิ/กรรมการบริหารโรงเรียน   กรรมการ 
           ๗. นายวีรศักดิ์  ศิลาวรรณ ผ๎ูแทนผ๎ูปกครอง/กรรมการบริหารโรงเรียน  กรรมการ 
 ๘. นางรุจิราพร  ทองบุสกุล         หัวหน๎ามาตรฐานท่ี ๑                           กรรมการ 
 ๙. นางสาวบุษยาภรณ์  วงอาษา ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๑                            กรรมการ 
          ๑๐.นางเสงี่ยม  แสงภารา      ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๑                          กรรมการ                 
          ๑๑. นายกิตติศักดิ์   โพธิ์ลังกา ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๒                             กรรมการ 
          ๑๒. นางขวัญฤดี  จันทรสมบัติ      ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๒                           กรรมการ                           
          ๑๓. นางเทียรทอง  ผาบุญมา        ผ๎ูชํวยมาตรฐานท่ี ๓               กรรมการ 
          ๑๔. นางจินตนา  เหลํายนขาม      หัวหน๎ามาตรฐานท่ี ๓                         กรรมการ 
          ๑๕. นางนิภา   ชัญถาวร             หัวหน๎ามาตรฐานท่ี ๒             กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที่   เก็บรวบรวมข๎อมูลในมาตรฐานท่ีเกี่ยวข๎อง ด าเนินการก ากับติดตามตรวจสอบทบทวนคุณภาพ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
เพื่อน าผลการประเมินเสนอตํอหัวหน๎างานประกันคุณภาพภายในน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป ประมวลผล และ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ๒๕๖3  น าเสนอผ๎ูอ านวยการโรงเรียนและเสนอคณะกรรมบริหาร
โรงเรียนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ กํอนจะสํงรายงานตํอหนํวยงานท่ีก ากับดูแล หนํวยงานต๎นสังกัด และผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ทราบตํอไป ท้ังนี้โรงเรียนได๎น าผลการประเมินท่ีได๎  สํูการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให๎เกิดคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖4 ตํอไป 

                               ส่ัง ณ วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

   

                              ลงช่ือ                          ผ๎ูรับใบอนุญาต/ผ๎ูจัดการโรงเรียนพระกุมารร๎อยเอ็ด 

                               (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย) 

 
  
 
 



 

 หน้า ๘๖ 

4. หลักฐานการเผยแพร ่SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
         
         4.1 วารสารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
        4.2 www.holy.ac.th 
       
    5.แผนผังอาคารสถานที่ 
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6.โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 หน้า ๘๙ 

7. โครงสร้างหลกัสตูร เวลาเรยีน ของโรงเรียน   
 
7..1  โครงสร้างหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕60 
ช่วงอายุ อายุ  ๓- 6 ป ี

 
 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
     ด๎านรํางกาย    เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
     ด๎านอารมณ์และ จิตใจ 
     ด๎านสังคม 

   เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี    
  แวดล๎อมเด็ก 

     ด๎านสติปัญญา    ธรรมชาติรอบตัว 
     ส่ิงตํางๆรอบตัวเด็ก 

ก าหนดกิจกรรม
ประจ าวัน 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 
เวลาเรียน 2 ภาคเรียน รวมกันไมํน๎อยกวํา 180วนัตํอ  1 ปีการศึกษา 
ระยะความสนใจ   : อายุ 3-4 ปี มีความสนใจประมาณ  8 – 12 นาที 
                       : อายุ 4-5 ปี มีความสนใจประมาณ  12 - 15 นาที 
                       : อายุ 5-6 ปี มีความสนใจประมาณ  15 - 20 นาที 
ในแตํละวันใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา 5 ช่ัวโมงในการจัดกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๙๐ 

7.2 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต้น 
ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 8
0 

8
0 

80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

สังคมศ ึกษา 
ศาสนา  
และ
วัฒนธรรม 

o ประวติัศาสตร์ 
o ศาสนา ศีลธรรม 
o หน๎าที่พลเมือง 
o เศรษฐศาสตร์ 
o ภูมิศาสตร์ 

120 
 

 
 
 

40 
 

80 

120 
 

 
 
 
 
 
 

40 
 

 

80 

120 

 
 

 
 
 
 

40 
 

 

  80 

 

120 
 

 
 
 
 
 
 

40 
 

 

80 

120 
 

 
 
 
 
 
 

40 
 

 

80 

120 
 

 
 
 
 
 
 

40 
 
 

 

80 

160 
(4 นก.) 
40 

(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 
40 

(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 
40 

(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

320 
(8 นก.) 
80 

(2 นก.) 

240 
(6 นก.) 

ส ุขศึกษาและพลศ ึกษา 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาตํางประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน  
(พ้ินฐาน) 840 840 840 840 840 840 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

 ก ิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

 รายวิชา/กิจกรรมที่ 

สถานศึกษาจดัเพิม่เติมตาม

ความพร๎อมและจดุเนน๎ 

 
ป ี ละไม ํเก ิน 40 ช่ัวโมง 

 
ป ี ละไม ํเก ิน 200 ช่ัวโมง ไมํน๎อยกวํา 

1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมํเกิน 1,000 ช่ัวโมง/ปี ไมํเกิน 1,200 ช่ัวโมง/ปี รวม 3 ปี  ไมํน๎อย 
กวํา3,600 ช่ัวโมง 

 


